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ERRATUM.

Blz. 710 regel 1 v. b. staat: terwijl de damp

lees : de reden daarvan is dat de damp

, 711 „ 4 V. o. staat: minimum, lees: maximum.

, 714 Tabel 6 regel 3 staat: — 0.1 lees: 0.1

Plaat behoorende bij de mededeeling van den Heer M. A. van Melle

tegenover blz. 684, moet het onderschrift onder de twee laatste

curven verwisseld worden onder de voorlaatste moet staan

:

XVI. Ademhaling bij dubbelzijdige pneumothorax;

en onder de laatste moet staan:

XVII. Ademhaling bij volkomen afsluiting der luchtwegen.



KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELJNG

van Zaterdag 27 Mei 1899.

Voorzitter: de Heer U. G. van de Sande Bakuuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. VAïi der Waals.

iKHOro: Ingekomen stukken, p. 1. — Verslag over eene verliandeling van Dr. J.LoRié: „Onze

brakke, ijzerhoudende en alkalische bodemwateren," p. 2. — „benoeming eener Com-
missie voor de in 1901 plaatshebbende zonsverduistering," p. 3. — Mededeeling van

den Heer Kaubrungh Onnes, namens Dr. L. H. Siektsbma; „Metingen over de

magnetische draaiing van het polarisatievluk in zuurstof bij verschillende drukkiiigen,"

p. 4. — Mededeeling van den Heer van Bemmelkn, namens Dr. F. A. II. Schreine-

MAKEBS: „Over het stelsel water, phenol. aceton," p. 6. — Mededeeling van den Heer

LoBRY DE Brctk, uumens Dr. A. F. Hollkmak: „Nitratie van benzoëzuur en van

zijne methyl- en aethylesters," p. 9. — Mededeeling van den Heer H. G. tan de

Sande Bakhlyzen, namens den Heer II. J. Zwibrs: „Het Sirius-stelscl naar de

nieuwste waarnemingen," p. 11. (Met tx'u plaat). — Aanbieding door den Heer Schodtb

van eene verhandeling van Mrs. Alicia Boole Stott : .,0n certain series of sections

of the regular four-dimensiuDal hypersolidB." p. 24.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

De Heeren Schoute en Hoogewekff hebben bericht gezonden

dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

Ingekomen is een missive van den Minister van Binnenlandsche

Zaken d.d. 9 Mei 1899 bericht gevende dat de benoeming van den

Heer Dr. E F. van de Sande Bakhuyzen tot Gewoon Lid en die

van den Heer H. C. Pkinsen Geerligs tot Correspondent door

H. M. de Koningin zijn bekrachtigd ; en een brief van den Heer

E. F. VAN DE Sande Bakhuyzen, dank zeggende voor zijne benoe-

ming tot Gewoon Lid.

1
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Het nieuwbenoemde lid wordt door de Heeren Martin en J, C.

Kapteyn binnengeleid en door den Voorzitter verwelkomd.

Verder is ingekomen :

1°. Brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 26

April 1899 ter begeleiding van eenige circulaires betreffende het van

28 September tot 4 October e k. te Berlijn te houden 7'^^ internatio-

naal geographisch Congres.

2^ Dankzegging van de Académie impériale des Sciences te

St. Petersburg voor de haar toegezonden gelukwensch bij gelegen-

heid van het 50-jarig bestaan van het Observatoire physique

central.

S^, Bericht van overlijden van den Heer Mariano de la Barcena,

directeur van het Observatoire météorologique central te Mexico. Is

met een brief van rouwbeklag beantwoord.

4^. Een circulaire van de „Deutsche chemische Gesellschaft"

waarin de Koninklijke Akademie uitgenoodigd wordt haar medewer-

king te willen verleenen ter vaststelling van de atoomgewichten.

De Voorzitter benoemt een Commissie, bestaande uit do Heeren

VAN Bkmmelen, Bakhuis Roozeboom en Hoogewerff om daar-

over te adviseeren.

ö''. Een schrijven van Dr. Abel Maria da Gama e Silva te

Rio de Janeiro, vergezeld van een verzegelden brief (pli cacheté),

inhoudende een studie betreffende de luchtscheepvaart, welken brief

hij aan do Akademie ter bewaring toevertrouwt. De Voorzitter

meent dat tegen aanvaarding van deze opdracht geen bezwaar bestaat,

al iö het toezenden van dergelijke „plis cachetés" aan onze Akademie

ook ongewoon.

Aardkunde. — De Hoer van Bemmelen brengt, ook namens den

H'-»er Bakhuis Uoozkboom het volgende verslag uit over eene

verhan<loling van Dr. J. LoRitó getiteld: j^Onze brakke^ ijzer-

houdende en alkalische bodemwateren

y

In flez<! kleine verhandeling heeft de Heer Louii'; zich beijverd,

om de nnnlysen bijeen te zamelen van diepere bodemwateren in ons

Alluvium, welke ten deele in verschillende werken gepubliceerd, ten

deelo nog niet gepubliceerd zijn. lïij onderscheidt dezelve in l)rakk<',

alkaliHThe i^n ij/MilKnidi'ndo wateren, on brengt hunnü samenstelling
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in verband met de diepte, waarop zij opwellen, en de aardlagen

waardoor zij zijn heengedrongen.

Uitgaande van het beginsel, dat het Chloorgehalte door die aard-

lagen niet gewijzigd wordt, herkent hij in de brakke wateren meng-

sels van zee- en rivierwateren en berekent de hoegrootheden dier

vermenging. Ook gaat hij na welke veranderingen daarbij door de

chemische inwerkingen der aardlagen in het gehalte aan kalk, mag-

nesia en kali moeten voortgebracht zijn. Van beiden, de vermenging

en de wijziging, geeft hij voor enkele wateren graphische voorstel-

lingen. De grilligheid van het beloop der grensvlakken van de zoet-

en zoutwaterstroomen stelt hij in het licht. Ten slotte wijst hij op

eenige oorzaken van de wijzigingen iu samenstelling door de aard-

lagen voortgebracht.

Aangezien deze tezamenstelling van gegevens, die tot nog toe zeer

verspreid en moeielijk te raadplegen waren, ons zeer nuttig schijnt,

om de kennis van onzen bodem te vermeerdereu, en aangezien reeds

enkele niet onbelangrijke uitkomsten daaruit afgeleid zijn, zoo stellen

wij U voor het stuk van Dr. Lorië in de Werken der Akademie

op te nemen, als N". 26 der Mededeelingen omtrent de Geologie

van Nederland.

J. M. VAN BEMMELEN.

H. W. BAKHUIS KOOZEBOOM.

De conclusie van het verslag wordt goedgekeurd.

Sterrenkunde. — Alvorens tot de rondvraag over te gaan vestigt

de Voorzitter er de imndacht der Vergadering op, dat in

1901 een totale zoneclips zal plaats vinden, die én door

haar langen duur én doordat zij in onze O. I. bezittingen

zal kunnen worden waargenomen, het wenschelijk maakt

dat ook door Nederlandsche geleerden waarnemingen zullen

worden gedaan.

Hij benoemt een Commissie bestaande uit de astronomische

Leden der Akademie de Heeren J. A. C. Oüdemans, J. C.

Kapteyn, e. f. van de Sakde Bakhuyzen en hemzelven,

benevens den Heer W. H. JuLlus om over de regehng te

beraadslagen, met recht om ook geleerden buiten de Akademie

te kunnen assumeeren, in de eerste plaats Prof. Nyland
te Utrecht, die reeds met succes ter voorbereiding is werk-

zaam geweest.

1*
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Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Mede-

deeling NO 49 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden,

Di*. L. H. SlERTSEMA : „Metingen over de magnetische draaiing

van het polarisatievlaJc in zuurstof bij verschillende drukkingen.^^

De uitkomsten van mijne metingen over de magnetische draaiing

van het polarisatievlak in eenige gassen, verricht bij een druk van

ongeveer 100 atra., waren in vrij goede overeenstemming met die

van KüNDT en Röxtgen *). Wil men ze vergelijken met die van

H. Becquerel, die bij een druk van 1 atm. heeft waargenomen,

dan moet men gebruik maken van eene onderstelling over het ver-

band van de draaiingsconstanten bij 100 en bij 1 atni. De eenvou-

digste onderstelling, die ook reeds in de aangehaalde verhandeling

is aangenomen, is deze, dat de draaiing evenredig is met de dichtheid

van het gas*). Echter vindt men dan verschillen tusschen de uit-

komsten van Becquerel en de mijne, welke bij zuurstof ruim 10%
en bij andere gassen nog veel meer bedragen. Deze verschillen zouden

kunnen doen twijfelen aan de geldigheid der genoemde onderstelling ^),

en ik vond hierin aanleiding om eenige metingen te verrichten van

de draaiingsconstanten in zuurstof bij verschillende drukkingen, om
daardoor de evenredigheid van draaiing en dichtheid op de proef

te stellen.

Tot nu toe werden de drukkingen afgelezen aan een metaalmano-

meter, waarvan de correcties tevoren bepaald waren *). Teneinde ook

vooral bij lagere drukkingon eene voldoende nauwkeurigheid te ver-

krijgen, werd nu de druk gemeten met den waterstofmanometer,

gebruikt door Verschaffelt bij diens onderzoek over de isuthermen

an mengsels van COj en H '). Deze manometer was op dezelfde

wijze ingericht als bij zijne vergelijkingen mot den open standaard-

manometer*). De daar bedoelde roodkoperen verbindingsbuis eindigde

nu aan mijn toestel. Do Heer Hartman had de wehvillcudheid de

aflezingen van den manometer op zich te nemen.

De galvanometer van d'Akbonval^) isopgoiiangen in een (rillings-

vrj statief volgens Jüliu»**), waardoor grootere nauwkeurigheid bij

>) Afdk. N^erl. (t) %, p. 878 (1600); Coinm IM.v. I.al,. Suppl. 1.

•) 1. e. |N«' 818.

•) 1. e. puf. 879.

•) I. «. ptf. 800.

*) Dis». L«i4M 1899, p. 15. ('«mmun. Iliy». Ub. iioi 4r> «n U
*) DIm. ptg. 17.

') Arak. Nëtri. png. 805.

•) WM. Aaa. 88. p. 181 (1895).



(5)

de aflezingen kon worden bereikt. Overigens was alles geheel op de

vroegere wijze ingericht.

De waarnemingen zijn verricht met zuurstof uit den handel, en

strekken zich uit over vier drukkingen, bij elke waarvan drie of

twee reeksen instellingen zijn gedaan, in dezelfde volgorde als

vroeger ^). De berekening ^) levert daarop voor elke reeks een getal

dat evenredig is aan de verhouding van de draaiingsconstante « en

de dichtheid d, welke ontleend is aan waarnemingen van Amagat ').

Deze getallen zijn de volgende :

druk in atm.
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Verwachten, dat deze bij 38 atm. althans reeds merkbaar zouden zijn.

Ku dit niet het geval is, zuilen wij de oorzaak van het verschil

tussehen de uitkomsten van Becquerel en de mijne elders moeten

zoeken.

Bij NgO en bij COg zijn de bedoelde verschillen ^) veel grooter,

en het zou kunnen zijn dat bij deze gassen, die meer dan zuurstof

van een ideaal gas afwijken, afwijkingen van de bedoelde evenre-

digheid merkbaar zouden zijn. Ik ben daarom voornemens ook bij

een dezer gassen deze zelfde metingen te doen.

Scheikunde. — De Heer van Bemmelen biedt eene mededeeling

aan namens Dr. F. A. H. Schreinemakers: j,Over het stelsel:

tcater^ phenolj aceton.

In het algemeen kan men zich voor het optreden (verdwijnen)

van plooipunten op het ^-vlak (onder ^-vlak, zonder meer, wordt

zoowel hier als in het volgende dat blad van het ^-vlak bedoeld,

dat betrekking heeft op den vloeistoftoestand) twee gevallen voor-

stellen nl.

!«. het plooipunt verschijnt aan den rand van het ^-vlak.

2«. het plooipunt verschijnt niet aan den rand maar op het

^-vlak zelf.

Van het 1» geval lieeft de Heer Schreinemakers experimenteel

Yroeger verschillende voorbeelden gevonden, zooals b. v. in de reeds

medegedeelde evenwichtcn: water, barnsteenzuurnitril met keuken-

zout of aethylalkohol en verder in de stelsels: water, phenol met

keukenzout of anilin of aethylalkohol.

Wat het 2« geval betreft, nl. het optreden of verdwijnen van een

plooipunt niet aan den rand manr op liet blad zelf van het ^-vlak,

dit kao nog op verschillende wijzen plaatsvinden.

Dit gebei<rt o. a. als een plooi zich in twee plooien splitst, zoodat

sulkf eveneens bet geval in mot de connodale lijn, die de even wichten

der beide YloeistofphaRcn aangeeft. Volgons de ondtTzookinoon van

den lieer Schkkinkmakkkh komt dit geval hoogst waarscliijnhjk in

het eyeteem: water -alkohol- barnsteenzuurnitril voor en wel bij

± 4*.

Kr iH «htiT nog ren audn -.val, dut do IJeer Sctiukinkmakkrs

«) I. e. (»«• 87».
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thans ook experimenteel heeft gevonden. Denken wij ons dat bij

zekere T het ^-vlak in ieder punt naar beneden convex- convex is.

Bij verandering dor temperatuur kan nu in een bepaald punt van

het ^-vlak een plooipunt optreden, dat zich bij verdere T verande-

ring tot eene plooi ontwikkelt, zoodat er connodale lijnen met 2

plooipunten ontstaan. Men krijgt dan het geval, dat bij die T de

drie komponenten twee aan twee genomen volkomen mengbaar zijn,

maar dat er ternaire

mengsels zijn, waarvoor

dit niet het geval is.

Dit geval heeft de Heer

SCHREINKMAKËRS thanS

in het systeem water (W),

phenol (Ph) en aceton

(Ac) gevonden, waarvan

in fig. 1 enkele conno-

dale lijnen nl. voor 30**,

bO% 68^ 80°, 85" en

87* schematisch zijn aan-

y^i
\j^^

gegeven. De juiste ligging

kan met behulp van de

volgende tabellen worden

gevonden.

Fig.i

Samenstellingen der oplossingen van de connodale lijn bij 30°.

% W 92 92.3

%Ac O 1.7

VoPh 8 6

91

4

5

88.4

7.6

4

81

15

4

70.9

23.1

6

62.1

28.9

9

51.6

34.9

13.5

39.8

40.2

20

28.9

43.1

28

21.8

40.2

38

v«
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Samenstellingen der oplossingen van de connodale lijn bij 80*^

%w
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driehoeks; deze beide eindpunten stellen de twee binaire oplossingen

voor, die met elkaar in evenwicht kunnen zijn ; de ligging der

geconjugeerde punten op de connodale lijn zelf is nog onbekend
;

bij 68° raakt de connodale lijn de zijde W-Ph in een punt, waar

de beide vloeistofphasen van het binaire stelsel W-Ph identisch

worden ; bij hoogere T, zooals voor 80°, 85" en 87° is geteekend,

liggen de connodale lijnen geheel binnen den driehoek en trekken

zich bij T verhooging samen om eindelijk bij ± 92° in punt F te

verdwijnen. Bij benadering heeft punt F eene samenstelling van:

59% Water, 12 % Aceton en 29 7o Pbenol.

Boven 92° is nu het ^-vlak in elk punt naar beneden convex-

convex; bij afkoeling ontstaat bij deze T dus in punt F een dubbel

plooipunt, dat zich bij verdere ï verlaging tot eene plooi met twee

plooipunten ontwikkelt, waarvan het eene zich naar de zijde W-Ph
beweegt en hier bij 68° verdwijnt, in het punt waar de connodale

lijn van 68° de zijde W-Ph raakt, zoodat bij nog lagere T er nog

slechts één plooipunt overblijft. Een nader onderzoek zal moeten

uitmaken of het mogelijk is den loop der plooipuntslijn eenigszins te

leeren kennen.

Experimenteel heeft de Heer Schreinbmakers dus aangetoond dat

op het ^-vlak connodale lijnen kunnen optreden met 2 of 1 of geen

plooipunt.

Het eerste voorbeeld met twee plooipunten is in het vorige mede-

gedeeld ; de reeds vroeger medegedeelde onderzoekingen hadden

betrekkin!);- op connodale lijnen mot één en zonder plooipunt.

Deze mededeeling geeft den Heer Korteweg aanleiding een

opmerking te maken over de figuren, welke den loop der connodale

lijnen bij deze mengsels voorstellen.

Scheikunde. — De Heer Lobry de Brüyn biedt een opstel aan

van den Heer A. F. Holleman : „Nitratie van henzoëzuuy

en van zijne methyl- en aethylesters.^'

Voor eenigen tijd (Recueil 17. 335) beschreef ik eene methode om

in mengsels van de drie isomere menonitrobenzoëzuren deze quantita-

tief te bepalen. Deze methode werd nog vereenvoudigd en verbeterd

zoodat de resultaten er mede verkregen thans eene nauwkeurigheid
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bereiken van ca. P/o ; liierdoor werd een antwoord verkregen op de

volgende vragen :

1®. In welke mate is de verhouding waarin de zuren bij nitratie

van benzoëzuur ontstaan afhankelijk van de temperatuur waarbij

deze plaats heeft ?

20. Hoe gedragen zich in dit opzicht de methyl- en aethylesters

van benzoëzuur?

Zijn deze twee vragen beantwoord dan is daardoor tevens gevonden

:

3®. Hoe zich deze verhouding wijzigt bij vervanging van de

waterstof der carboxylgroep door methyl en aethyl.

Dit blijkt uit onderstaande tabel

:

Nitratie bij
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Sterrenkunde. — De Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen

biedt, namens den Heer H. J. Zwiers, een opstel aan

:

y^Het Sirius-stelsel naar de nieuwste tcaarnemingeii".

In W. 3336 der Astron. Nachr. heb ik als voorbeeld voor de

toepassing mijner nieuwe methode ter berekening van dubbelster-

banen het elementensysteem van den Sirius-begeleider afgeleid, en

gevonden :

Elementen I.

T— 1893.759

^ = — 7'.0448G (Periode = 51.101 jaar)

« = 0.6131

t=z 44° ;'.«'.()

^=37 3.G (1900.0)

X = ;r_^ = 223 36.6

a = 7".77

De waarnemingen, waarop deze baan berustte, strekten zich uit

van 1862 tot het voorjaar van 1890, toen de begeleider voor het

laatst op Lit'k-Observatory door Burkham gezien werd. Ongeveer

6 jaar lang verdween zij daarop in de stralen der hoofdster, tot in

het laatst van 1896 weer metingen op Mt. Hamilton gelukten. Daar

op bovenstaande baanelementen, voorloopig in verband met den door

prof. AuwERS gevonden afstand van de hoofdster tot het zwaarte-

punt van het stelsel, een berekening gebaseerd was van de reductie's

der absolute Sirius-plaatsen op dit zwaartepunt ten dienste van de

Leidsche meridiaanwaarnemingen, heb ik na de wederversehijning

van den component de berekeningen terstond weer opgevat. Voor

de berekening der eindwaarden leek het mij echter raadzfiam, nog

een paar oppositie's af te wachten. Nadat de Heeren Keeler en

AiTKEN van Lick-Observatory in Februari en Maart van dit jaar

zoo voorkomend waren geweest, mij de resultaten hunner metingen

in den afgeloopen winter per brief mede te deelen, heb ik de eind-

vergelijkingen opgesteld ^). Het bleek, dat de fout mijner ephemeride.

. ») Een in begiu van Mei van prof. Hüssey ontvangen waarneming kwam te laat

om nog in de berekening te worden opgenomen.
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die in den winter van 1896—97 ruim 4° bedroeg, en den volgenden

winter tot ruim 2** was afgenomen, in de laatste oppositie tot 0°

was gereduceerd ^). Een totaal van 16 bruikbare metingen na den

periastrum-doorgang leek mij voldoende om een poging te wagen

tot verbetering der baanelementen van dit interessante stelsel.

Daar het bestek niet toelaat, de afzonderlijke metingen alle hier

aan te voeren, moet ik, wat betreft de waarnemingen tot 1890, ver-

wijzen naar Astr. Nachr. 3084— 85, waar prof. Auwers ze in

extenso meedeelt. Slechts hier en daar wijken de door mij gebruikte

positie's een weinig van de zijne af door het toekennen van eenigszins

andere gewichten aan de uitkomsten der afzonderlijke nachten. Even-

als AüWERS had ik vroeger een meting van Hall in 1888 moeten

ontleenen aan de door prof, Bürnham in Monthly Notices li 6

gegeven samenstelling, zonder de bron ervan te kennen. In het

sedert verschenen 2® deel van de Observations of doublé Stars, made

at the U. S. Naval Obsercatory by Asaph Hall, vind ik opge-

geven: 1888.248 p = 23°27; « = 5"777, met opmerkingen ^hfaint,

very faint, extremely faint bij de afzonderlijke nachten. Daar de

positiehoek echter op geen manier in overeenstemming te brengen

is met de omliggende metingen, heb ik ook nu deze meting uitge-

sloten. Verder geeft Hall enkele jaargemiddelden een weinig afwij-

kend van zijn vroegere opgaven in M. N., A. N. en A. J. op; ik

heb zijn laatste opgaven als de beste beschouwd, en de vroegere

gegevens daarnaar gewijzigd.

De afzonderlijke metingen na den periastrumdoorgang alle mee te

deelcn zou te veel plaats innemen ; ik beperk me daarom tot de vol-

gende opgaaf van de middentallen voor iederen waarnemer ^). De

waargenomen positiehoeken zijn alle reeds door aanbrenging van de

preecessie-correctie gereduceerd op den meridimm van 1900.0.

1) Ter TWgel^lniig diene, dat de baan van prof. Auwiiiis de volgende afwijkingen

iWuMT», — Bertk.) orerlnat: -»- 16o.24;
-f-

l^^S?; 4- 11».68. Deze zyn welgrooter,

near duiden b»ü, dat de ungenomen oinloopHtyd dichter bg de wimrlieid is dnn de mgne.

>) (iewoonigk Tereenigt neo alle waarnemingen vnn een /elfden wnnrnonier gedu-

raode een op|)Otilie in ^n gemiddeldo. liy de relatief groote vernnderingen in r is

eekier in dit deel der baan de horlclieweipng verre vnn regelmatig en stijgen de 2e

verMbiUeo (b| «M epbemeride vnn jaar tot Jonr) tot meerdere griiden. ik heb daurom

de iraame«inKMi S en 11, 7 en IS, la en )6, U en 16 niet in gemiddelden durven

•ementiekkM; bet tQd«vertobil liedraagt b|j nlle bynn oen bnif jnnr.

{Bff éê eomcMy, fn JV. N. Iviii fi in nog d« volgende meting meegedeeld van

Lrwia tf Oretavieb net den tS-inob t
180H.814, ) ^ 179°8, r - - V'OH (l iia(^]it). l)e/o

«a* oter bet boofd g«den, maiir bad toch gewicht O gekregen, daar de ai'wgking in

poeltMMMk moa 10^ bedraagt, en doe meer ia dan 0"6 in boog van een grooten cirkel.

(VolfHM >to—til U:Ai-"'f-r>9t|Ar«1- 0"68).
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1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IG

1896.920

97.017

.200

.216

1897.808

.818

.828

.839

.940

1898.151

.273

.276

1898.737

.785

1899.177

.286

Schaeberie ')

Aitkea ^)

Hussey ^)

Breuner *)

See »)

Aitkeu •)

Boothroyd ^)

Schaeberie *)

Uussey •)

Ailken '•)

See ")

Boothroyd '*)

Aitkeu

Hussey

Aitkeu

Hussey

.0)

'•)

.0)

Waarneming
^^^^^^

nachten
S

189°20

187.03

186.62

189.07

173.89

174.78

173.66

175.18

175.04

170.82

168.93

170.74

161.68

168.10

154.30

154.63

3"73
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m zz: 2 voor : Dearboru Obs. (/?, Hoügh), Mt. Hamiltoii (beido

rofnictors), Princeton (2-3-inch), Virgioia Univ., en den

26-meh van Washington.

m = 1.5 voor: Cambridge (Mass.), Cincinnati, Glasgow (Mc),

Malta, RuTHERFORD & Wakely, Perrotin, BigoürdaNj
0.2", RcssELL en den kleinen refractor te Washington.

w = 1 voor alle andere waarnemers aan refraetoren van minstens

9, of reflectoren van minstens 20 zoll opening.

Verder werd genomen

:

Tj = 4 voor meer dan zes nachten
;

n = 3 voor 4, 5 of 6 nachten;

n = 2 voor 2 of 3 nachten
;

« = 1 voor 1 nacht.

2q werd voor elk jaargemiddelde met den (berekenden) afstand

r vermenigvuldigd, om door reductie op bogen van een grooten cirkel

vei^elijkbare gewichten te krijgen, en ten slotte werd aan elk jaar-

r ^ q
gemiddelde W—B toegekend een gewicht p-=

,
afgerond tot

op tiende deelen. Waarnemingen, die meer dan 0"5 (in boog van

eeu grooten cirkel) afweken, werden steeds uitgesloten.

Door voor eiken waarnemer W-~B telkens te vergelijken met den

overeenkomstigen ordinaat der kromme, werden correctie's afgeleid,

wier gemiddelde, met inachtneming van gewichten naar het aantal

nachten, de volgende persoonlijke correctie's opleverde:

WMniemer.
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mot half gew. vereenigd met die voor den orrooten. Waar in de

laatste kolom twee gewichten zijn opgegeven, geldt het eerste voor

het kleinere instrument.

Waarnemers, wier persoonlijke correctie niet kon worden afgeleid,

kregen als regel een gewicht dat 1 kleiner is, dan hun anders naar

den aard van het instrument zou toekomen. Een gewicht 3 werd

toegekend aan Leavenworth, Perrotin, Peters en Watson; 2

aan Chacornac, Fuss, Lassell, Marth, H. S. Pritchett, Ruther-

ford & Wakely, Searle, Upton en Winnecke; de overigen kre-

gen gew. 1.

Na aanbrenging dezer correctie's kon worden overgegaan tot de

vorming der definitieve jaargemiddelden W~~B. De toegekende gewich-

ten waren weer van den vorm gn^ waarin n aangenomen werd als vroeger.

De volgende tabel bevat in de eerste kolom den gemiddelden

datum, in de tweede het voorloopig gemiddelde W—B, dat voor de

constructie der boven besproken foutenkromme gediend heeft, in de

derde het definitieve, voor pers. correctie's verbeterde gemiddelde, en

de hiatste kolom geeft op dezelfde wijze als vroeger r J! {gn)

Datom.
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Yoor de laatste plaats kon de raetino^ van Hüssey in April 1899

niet meer meegenomen worden. De metingen na 1888.0 zijn alle

zonder pers. correctie's gemiddeld, daar deze zelfstandig niet waren

af te leiden, en het gebruiken der boven gegevene voor /? door

het ganseh andere voorkomen van het stelsel verboden werd.

Om het ajintal norraaalplaatsen niet onnoodig groot te krijgen,

werden van 1862 tot 1880, toen de veranderingen in afstand nog

vrij gering, en de hoekbeweging dus tamelijk regelmatig en boven-

dien zeer klein was, de jaargemiddelden 2 aan 2 naar gewichten in

normaalplaatsen vereenigd, behalve het eerste drietal, waarvan slechts

ééne plaats gevormd werd. Verder werd ter vereenvoudiging van de

volgende rekeningen de waarde van log [/p tot op tiende deelen

afgerond; deze gewijzigde waarden zijn ter onderscheiding door

log {/p aangeduid. Op deze wijze werden de volgende 21 normaal-

afwijkingen verkregen :

NO. Datum. ^ $
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van 90* tot O"* afneemt, en de verbindingslijn dus van den hori-

zontalen stand in den verticalen overgaat. Ik durfde echter niet de

vrijheid nemen om de heele kwestie eenvoudig met stilzwijgen voorbij

te gaan ; daarvoor waren de aanwijzingen van systematische ver-

schillen dikwijls te duidelijk.

Wat de laatste 3 normaalplaatsen betreft, zij nog opgemerkt, dat

aan den 24-incli refractor van Lowell Observatorv hetzelfde gewicht

4 is toegekend als aan den 3G-inch van Mt. Hamilton. De afwijkingen

L ü zijn op de bijgevoegde figuur in t^ekening gebracht en door

rechte lijnen vereen igd.

Om de resteerende fouten zoo goed mogelijk te doen verdwijnen,

werden de diti'erentijuilbctrekkiiigen opgesteld tusschen de verande-

ringen in den positiehoek O en elk der elementen. Men vindt zouder

moeite :

LO=LSl
coi to

sin t , / /2 \2

T-—- 5-. A«-fl— ) C0êtLl-\-
\- ty w coa^ i \ r /

-f- f — ) »»« E cos i {2 — e* — e cos E) t:^ rp -\- ( — j cos i cos tp t^ M^ -\-

-|- ( — j cos i cos
(f (t — 7y) Z* tf .

In deze uitdrukking beduidt:

to de afstand tot den knoop, geteld in het baanvlak,

E de excentrische anomalie,

r de schijnbare, en li de ware afstand van den begeleider,

fp de excentriciteitshoek.

De epoche Ïq, waarvoor 3/„ geldt, kan willekeurig gekozen wor-
den; ik heb hmir ongeveer in het midden der waarnemingsperiode
gelegd, nl. op 1880.0.

De verkregen foutenvergelijkingen werden op de bekende wijze
volgens de voorschriften van de methode der kleinste kwadraten
behandeld

; om de coëtïicienten minder ongelijk te maken werd in-

gevoerd (logarithmisch)

:

x = O.QhSl; ^ = 0.0 At; ^ = 0.7Ay; "=1.8^//;

» = 0.4 A A ; w = 0.5 A 3/o ; n = 0°.7

2
Verslagen der Natuurk. Afdeeliug Dl. VIII. A". 1899/1900.
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Ter bekoitiiiu: ^^'^^ ik alleen de gevonden uormaulvergelijkingen

mee (numerieke coëifieienten)

:

+7.54570 j — 5.39749y -f2.20722 j +0.G3518« + 9.G7091 p +4.10538 w =—0.39532

—5.39749* +10.82040^ —2.44634r +2.602G2 « — 7.1205] v --0.31135«; =+2.09237

+2.20722 X — ?.H634j/ +3.76221.- —1.35865 « + 2.10S46 p —0.23710 «; =—2.15710

+0.63518* + 2.60262

ƒ

—1.35865 r +1.S9029 « + 1.00294 p +196012» =+1.73311

+9.67691 x — 7.12051 ƒ +2.10846-- +1.00294 » +12.66065 p +5.51165 r =—0.30101

+4.10538* — 0.31135^ —0.23716 j +1.06012» + 5.51165 p +3.73403 /p =+1.34712

Deze vergelijkingen leverden voor de onbekenden (logaritiimisch)

:

X= 0.820019 z = 0.330 1G8„ v = 0.790540,,

IJ = 9.055875 u = 0.Ö15701,, w = 0.G283C1

waaruit werd afgeleid

:

SI = 45° 22'.7 fi = — 7°.37278

Systeem 1» t = 45M0'.2 3fo = 103°.GG5G (7'= 1894.0G0G)

« = 0.5832 A = 2ir' 17'.5

In plaats van bovenstaande wiwrden van // en T aelittc ik het

echter raadainier, beide elementen meer rechtstreeks uit de waar-

nemingen at" te leiden. Met de gecorrigeerde elementen Shy h e en A

werden uit de eerste en de laatste drie positiehoeken de middelbare

anomaliën afgeleid en deze volgens passende gewichten in 2 midden-

talleu vereenigd, waaruit zonder bezwaar werd afgeleid :

W fi= — 7".314775 T= 1894.03G7

Dfzo elümenten lieten in de normaalplaatsen de volgende fouten

over :

1 :
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t)eze fouten zijn ook in de onderste figuur voorgesteld, en door

afgebroken lijnen vereenigd.

Vooral de laatste twee plaatsen vóór het periastrum worden nu

slecht voorgesteld, wat bij do grootte van de correetie's der elementen

niet kan verwonderen. Ofschoon deze plaatsen slechts gewichten

0.6 en 0.3 hebben, ben ik toch tot een tweede benadering over-

gegaan. Voor de nieuwe 2« leden van de normaalvergelijkingen

vond ik

:

-fO.32052 -fO.CG85G -fO.51950 -fO.20554 -fO.30590 -f0.371C8.

Na nieuwe oplossing van de normaal vergelijkingen werden weer

// en T bopaald als i)0ven
;
het verkregen elementensysteem luidt

:

T= 1894.0900

Sysf.'..ni T[ //— —7^37000

r = 0.5875

t= 4G'' 1'9

a — 4 t 30.2 (innn.o)

A=:212 6.4

De afwijkingen, die dit sysleem in de normaalplaatsen overlaat,

zijn onder samengesteld, en in do figuur door stippellijnen vereenigd.

1 :
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tweede benadering: deze hadden, streng genomen, met d'e elementen

P opnieuw berekend moeten worden. Maar a priori is dit laatste

reeds zeer onwaarschijnlijk. Om hierin zekerheid te verkrijgen,

zonder een dergelijke geheel nieuwe, tijdroovende berekening, heb

ik me bediend van de methode van Klinkerfües uit zes positie-

hoeken. Daar de verhouding van de driehoeksvlakken in de schijnbare

baan tot die in de ware baan steeds is als cos i : i heeft men

:

sin («2—©i) gin (v^— rg) sin {O2—0{) sin {0^—0^)

sin {r^— üj) sin (rg—r^) sin {0^— Oi) sin {ü^—^g)

en nog 2 dergelijke vergelijkingen, waarin de index 3 achtereen-

volgens vervangen is door 4 en 5. In de epochen der normaal-

plaatsen 2, 6, 10, 14, 17 en 20 werden de afwijkingen dezer nor-

maalplaatsen met die der beide omliggende naar gewichten samen-

getrokken, en zoo verkregen:

ö, = 76°.219 O2 = 59''.G50 0^ = 45°.47G

Ö4 = 33°.573 Ö5 = 13°.213 Öö=173^079.

Noemen wc de tweede leden der vergelijkingen a, ft en /:

« = -f- 0.481680 ^= + 0.297904 /=-fO.I200Cl

AU 4 hypothesen nam ik: P systeem II; 2^LMq—-\-V-
3« A /< = 4- 0*.03 ; 40 A « = + 0.01.

"

Uit do hieruit afgeleide ware anomaliën werd berekend

:

!« hypothe«e. 2« hypothese. 3» hypothese. i« lupothese.

a 4- 0.468080 -f 0.405082
-f- 0.4G4792 -f 0.474842

P 4-0.204009 -f 0.290553 +0.290125 -| 0.301140

y +0.110778 +0.117508 +0.110272 +0.135123'^

%irauruit onderHtnnnde venrelijkinj^'en voorfvlooi«»n:

— 0.003007 L Mo -^ 0.003297 L f ;

'».'mk;753 Ar = + 0.013591

— 0.003460 L K - 0.003884 A // -| 0.010131 A « = + 0.003895

— 0.002270 A i/» - 0.003600 A// + 0.015340 A« =+0.000283
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De oplossing dezer vergelijkingen gaf de volgende geheel onmo-

gelijke wmirdcn:

A.¥o= + 51°.8590 A.^ = — 2°.011252 A«= — 0.07G27

Het bleef natuurlijk de vra^ig, in hoeverre kleine, toelaatbare

wijzigingen in <le aangenomen positiehoeken deze waanlen binnen

de perken van het mogelijke kon«len terugbrengen. De voor de G

epochen aangenomen correetie's lagen bovendien, wegens hun karakter

van arithmetisch gemiddelden, niet geheel op de kromme, die de af-

wijkingen zoo goed mogelijk vcreenigde. Ik heb dtiarom op een

betrekkelijk groote sehaal «Ie foutenkromme voor de elementen II

geconstrueerd en daaruit voor d(»zelfde epoclien als boven de volgende

positiehoeken afgeleid

:

ó/i = 7G°.281 /?., = ^i9^581 /7., = 45^44G

Ö4 = 33".503 Or^ — 13'*.029 0^ = 172°.924

ÏTieruit werd ])erokend:

(< = 4- 0.484570 /^ = -f 0.2997G9 -/ = -| 0.120475.

De oplossing der vergelijkingen gaf nu

:

A A/o = + 57°.02Gl L^ — — 2°.23501 A <? = - 0.0854

Ik meende, dat hieruit voldoende de onmogelijkheid bleek, om
<len oj)gemerkten systematisehen gang door een zuiver elliptisclie

beweging te doen verdwijnen, en ben blijven stjian bij systeem II,

als het beste, dat op dit oogenblik uit de waarnemingen kan worden

afgeleid.

Ten slotte heb ik voor ieder waarnemer, die meer dan 3 afstands-

metingen geleverd ha<l, de halve groote as der baan bepaald. Als

regel is weer aangenomen, dat metingen, die een grooter fout over-

lieten dan 0".5, uitgesloten werden. Dit lot trof, behalve een ver-

ongelukte meting van Secchi in ISGIi, alleen nog 5 metingen van
0'^^ wat bij den lagen stand van Sirius op den Pulkowa niet te

verwonderen is. De verkregen uitkomsten stel ik in de volgende

tabel alphabetiseh samen. De kolom w geeft het aantal metingen,

waaruit a is afgeleid.
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Waarnrmei.
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Blijkons do tiibcl ()\> [>. 13, waar iii du kolommeii Ag de verschil k'ii

W— JJ met de uit systeem II berekende positie's reeds zijn sjimen-

gesteld, wijken liiin waarnemingen in afstand van 0'67 tot ü"i)l) in

denzelfden zin van de berekende at', waar de overige, op Mt. Jlainil-

ton gemeten afstanden vrij wel om heen slingeren. Dat de laatste

dichter bij de waarheid moeten komen, blijkt reeds a priori uit de

volgende overweging. De grootte van den jaarlijks doorloopen sector

is uit het eerste deel der baan reeds met groote benadering bekend.

In elke nieuwe baan zal dus ongeveer rir3i(^(<9i—Ö2) ongeveer dezelfde

waarde moeten hebben als in de oude. Nu is 0^—0^ blijkens de

normaalplaatsen 19 en 21 gelijk aan 27°424, en volgens de oude baan

2:3''U52. liet halve verschil der logarithmen is 9.96229 = %. O 91G8,

zoodat de oude afstanden gemiddeld met 8.32®/o te verminderen zijn.

Dit geeft voor 1897.0, 1898.0 en 1899.0 respectievelijk 3"8, 4"0 en
4 "3 (verg. de ephemeride beneden), terwijl de waarnemingen op

Lowell Observatory veel grooter wiuirden gaven.

liet volgende tiifeltje geeft de voor « verkregen jmirgemiddelden

met hun gewichten. Men zal licht inzien, dat vau af 1887 een fout

in /• vergroot in a moet zijn overgegaan.

18G2 8"33 (U) 1873 7"33 (4) 1884 7"50 (7^)

18G3 7.05 (2) 1874 7.G3 (34) 1885 7.42 (4)

18G4 7.81 (2) 1875 7.49 (5) 188G 7.47 (5)

18G5 7.49 (2J,) 187G 7.75 (4^) 1887 7.G2 (3)

18GG 7.G9 (Gi) 1877 7 G4 (4) 1888 7.47 (2)

18G7 7.57 (3) 1878 7.GG (5) 1890 7.74 (1)

18G8 7.58 (4^) 1879 7.G1 (7A) 1897 7.58 (5)

18G9 7.53 (4i) 1880 7.49 (8) 1898 7.72 (3)

1870 7.G9 (3) 1881 7.53 (lOi) 1899 7.85 (2)

1871 7.G5 (4) 1882 7.51 (8)

1872 7.67 (5|) 1883 7.G2 (G)

In de bovenste figuur der bijgevoegde teekening zijn deze wjiarden

voor het midden van het jaar aangezet en door rechte lijnen ver-

bonden. Men ziet, dat de afwijkingen relatief zeer klein zijn (het

gewicht der voor 18G2 gevonden waarde is feitelijk ongeveer nulj,
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en dat de wjwrdcn voortdureiui om do liorizontule lijn op 7"59 heen

ölingereu. Zestien maal wordt de laatste door de verbindiiigslijiitjes

gesnedcD, 14 iniud niet. Van systematische fouten van eenige betee-

kenis is hier dus geen sprake meer, en ik geloof tot de uitsj)raak

gerechtigd te" zijn, dat Systeem II aan alle billijke eischen voldoet.

Ter vergelijking met nieuwe waarnemingen heb ik een ephemeride

lUwleid. waarvan een uittreksel hier mo"'e volijfen.

Datum



KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTEKDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELJNG

van Zaterdag 24 Juni 1899.

Voorzitter: de Heer II. G. van de Sande Baküuyzen.

Secretarts: d<' TI^wt .1. D. van der Waals.

iKUOiTu: Ingekomen stukken, p. 25. — Verslag over de circulaire ran de Deutsche Chemische

Gcsellschaft betreffende de vasutelling der atoomgewichten, p. 26. — Verslag over eene

verhandeling van Mrs. Auci* Boole Stott, getiteld : „On certain series of sectious

of the rcgular foiir-dimensional hypersolids", p. 29. — Mededeeling van den Heer

LonuY i>B Bruyk, ook namens Dr. A. Steoer: „Over den invloed van water op de

snelheid der aethervorniing", p. 31. — Mededeeling van den lieer Bakiicis Roozbboom

over : „Een voorbeeld van omzetting van mengkristallen in verbinding", p. 33. — Meiie-

deeling van den lieer B^khu.s Roozeboom, namens de Heeren Eenst Coues eu

C. VAK Eyk.: „De enantioti-opie van het Tin", p, 36. — Mededeeling van den Heer

Kluyvek : „De voortietting van eene eenwaardige functie, voorgesteld door een dubbel

oneindige reeks", p. 40. — Mededeeling van den Heer Kamerunou Osnes:
,
Standaard

gasnuiiiometers" (Nauwkeurigheidspiëxometers met veranderlijk volume voor gaisen),

p. 45. (Met twee platen.) — Mededeeling van den Heer van der Waals, namens

den Heer N. Qiint Gzn. : „Isothermbepalingeu voor mengsels van chloorwaterstof en

aethaan" (Met één plaat.) p. 57. — Mededeeling van den Heer Lorentz : „De elemen-

taire theorie van het verschijnsel van Zekmax. Antwoord op eene bedenking van

PoiscABÉ, p. 69. — Aanbieding eener verhandeling door den Heer Mlldeb: „Over

Peroxy-zwavelzuurailver eu Peroxy-azijnzuurxilver" (6e verhandeling), p. 86. — Mede-

deeling van den Heer H. G. vas ue Sasdb Bakhlyzes over het terugvinden van de

komeet van Holmes, p. 86. — Aanbieding vau boekgeschenken, p. 87.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

De Heer Lokentz heeft bericht gezonden dat hij verhinderd ia

de vergadering bij te wonen.

Ingekomen zijn :

P. Brief van den Heer K. A. B. Schultz, te Eppendorf bij

Hamburg, dd. 7 Juni 1899, ter begeleiding van eene mededeeling

3
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. VIII. AP. 1899/1900.
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voor de werken der Akadcmie, getiteld: y^Visseyiation ilher das

Wesen des Pohjgons und des Kreisesy

Dit schrijven, dat door den. Voorzitter in handen gesteld was van

de Hoeren Kortetveg eji van der Waals, zal in eene bnitenge-

wone vergadering behandeld worden.

2°. Brief van den Heer F. Meünier te Brussel, dd. 19 Juni

1899, ter begeleiding van eene verhandeling, getiteld: „Les Inseclcs

des temps tertiaircs (Diptères) 1<-''' Fascicule. Révision de types de

Low et étude de quelques ibssiles du Musée de Königsberg".

De Voorzitter benoemt eene Commissie bestaande uit de Heeren

HoFFMAN en Martin om over deze verhandeling verslag uit te

brengen.

3^ Uitnoodiging van de ConnecticutAcademy of Arts and Sciences

te New-Haven tot bijwoning van de herdenking van den 100^**^"

Jaardag der stichting op 11 October 1899.

Zal met een brief van gelukwensch beantwoord worden.

4°. Programma voor het 7*^ internationale Geographen Congres

te Berlijn, 1899.

Scheikunde. — De Heer van Bemmelen leest ook namens de

Heeren Hoogewerff en Bakhuis Roozkroom het volgende

verslag over de circulaire van de „Deutsche Chemische Ge-

sellschaft", betreffende de vaststelling der atoomgcwichten.

Naar aanleiding van het aanzoek eener in het Keizerlijk Gesund-

licitBambt zitting houdende Commissie van analytische chemici, heeft

do Deutsche Chemische Gesellschaft aan eene Commissie — bestaande

uit de Heeren Landolt, Ostwald on Skurert — do beantwoor-

ding der vraag opgedragen: welke Atoomgcwichten aan de praktisch

analytische berekening ten grondslag moeten gelegd worden, ten

oinde eene Algemeono overeenstemming to verkrijgen.

Do Deutsche Chem. Gesellschaft wenscht ingevolge het verslag

dezer Commissio die overeenstemming internationaal te (huMi W()rd(Mi,

v<H>r het gebiuik in de praktijk, en (hiartoe eene internationale Com-
misëie Ie vormen. Zij hooft zich daarom bij monde harer Commissie

ook tot do Akadomie van Wetenschappen to Amsterdam gewend, met

het voomtel: dat do Akadomie een of moor harer lod(M) aan wij/o om
lid to worden van dio internationale Commissie, welke do zaak,

helxy door briefwiKgelinK, hetzy door mondelinge», Ixisproking, zal

behandoton.

Wy hoblien kenniM genomen van het Verslag der Heeren IjAN dolt.
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OsTWALD en Seuhekt. Zij wijzen dnarop, dat thans, zoowel in de

handboeken, als in de publicatiön en tijdschriften, tweeërlei een-

heden voor de Atoomgewichten bij de chemici in gebruik zijn:

H = 1, en 0=16, hetgeen tot verwarring en onzekerheid aanlei-

ding geeft, en tot niet onbelangrijke verschillen in de berekeningen,

welke in de wetenschap of in de praktijk voorkomen. Zij geven een-

parig de voorkeur aan den grondslag 0=16. Hunne hoofdbeweeg-

redenen zijn : dat de verhouding van H tot O nog altijd onzeker

blijft — al is die grootheid, met de thans bereikbare nauwkeurig-

heid op 1 : 15,879 bepaald — en dal deze verhouding dus niet

rechtvaardigt om de groote voordeden prijs te geven welke de grond-

slag = 16 aanbiedt. Van die voordeden zijn de grootste, P. dat

daardoor het Atoomgewicht voor ongeveer Va der grondstotfen in

geheele of bijna gehede getallen wordt uitgedrukt; 2\ dat vele

Atoomgewichten uit de verhouding der grondstoffen tot zuurstof in

derzelver verbindingen worden afgeleid, en dat deze niet den invloed

cener fout ondergaan, welke aan die bepalingen vreemd is en slechts

uit de verhouding van II tot O voortvloeit. Zij stellen daarom eene

jian hun Verslag toegevoegde tabel voor, tot algemeen gebruik met

0=16, waarin slechts de zekere decimalen zijn opgegeven. Zij

wenschen die tabel jaarlijks met de noodig gewordene wijzigingen

te publiceeren.

Wij kunnen ons met hun voorstel geheel vereenigen op de vol-

gende gronden :

Dewijl de chemici de door hen gebezigde atoomgewichten meestal

niet aangeven, zoo is men niet in staat om vergelijkingen met andere

analysen, oudere of nieuwere, in te stellen. Dit geldt zoowel de

analysen van een wetenschappelijk onderzoek als de analysen voor

handel en industrie. En dit niet alleen wat betreft den grondslasr

(H = 1 of O = 16), maar ook wat betreft de verbeteringen, die

jaarlijks door nieuwe atoomgewichtsbepalingen aan de oude cijfers

worden aangebracht. Het euvel zal met het verloop van de jaren

toenemen. Wij zijn dus eenparig van gevoelen dat het meer en

meer wenschdijk wordt, dat de chemici, in hunne publicatiën van

analysen, medededen, welke atoomgewichten zij bij hunne bereke-

ningen hebben gebruikt. Om dit doel te bereiken, bestaat er voorzeker

geen beter middel, dau door eene internationale Commissie jaarlijks

eene Atoomgewichtstabd te doen samenstellen, waaraan eerstens 0=16
tot grondslag dient, welke ten tweede de meest waarschijnlijke

waarden aangeeft, en die steeds op de hoogte des tijds gehouden wordt.

De tabel kan aan alle chemici, die zulks verlangen, worden rond-

gezonden. Dit zal op de beste wijze daartoe leiden, dat voortaan

3*
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eik bij publicatiën, waarin analysen van ehemisclie verbindingen,

mineralen, handelsstoifen enz. voorkomen, opgeeft, welke atoomge-

wichten hij gebruikt heeft — hetzij die van de tabel, hetzij andere. —
Elk ander zal dan in do gelegenheid zijn de cijfers der analysen

om te rekenen met andere atoonigewichten, die hem beter voorko-

men of die bij vroegere analysen gebezigd zijn. Elk zal dan tevens

op de gemakkelijkste wijze op de hoogte gehouden worden van de

in het laatste jaar verkregen verbeteringen, en niet zelf aanteeke-

ningen daaromtrent behoeven te houden.

De tabel zal alleen voor de praktijk dienen en geenerlei autoritair

karakter bezitten. Maken theoretische beschouwingen het gebruik

van H = 1, of het aannemen van andere atoomgewichtscijfers wen-

schelijk, zoo zal niemand zich daarvan laten terughouden door de

bedoelde tabel. In dit opzicht kan de tabel geenerlei nadeel teweeg

brengen.

Dat O ^= 16 als grondslag der tabel worde aangenomen beamen

wij geheel op de door Lakdolt, Ostwald en Seubeut aangevoerde

gronden. Wij hebben opgemerkt, dat dit denkbeeld thans algemeen

ingang vindt
;

getuige zelfs Seubert, die vroeger een groot voor-

stander van II = 1 is geweest, en met Lotiiar Meyer de hierop

gegronde atoomgewichtstabel heeft uitgegeven.

Het is op deze gronden dat wij meenen der Akademie te mogen

aanraden :

1". Hare instemming te betuigen met het voorstel der Heeren

La>'üült, Ostwam) en Seuhhkt.

2". Deel te nemen aan cene internationale Commissie, die deze

zaak, hetzij door briefwisseling, hetzij door mondelinge bespreking,

in behandeling zjil nemen, en daartoe een of meer chemische leden

aan to wijzen als hiuir afgevaardigde of afgevaardigden. Het laat

zich vcrwaditen dat deze in behmgrijke gevallen met hunne chemi-

«cbe nic<leleden overleg zulbni plegen.

J. M. VAN JiEMMELKN.

8. IIOÜUKVVKUFF.

II. W. BAKHUIS IIOÜZKHOOM.

Dit vcntlug dat ook aan do overige chemische leden der Akademie

tor kennisname was vuorgelepfd, on ook hunno instemming had ver-

kn*j?en, wonl door do Vergadering goedgek(!urd.

Ingevolge dun wensch dor Deutscln; Chemische (Jescllscïlialt, dat

do Akadomio oen lid zou aanwijzen om met haar saam te werken

tot vaiitiilelling der atoomgowiihten, 7ai\ ('•(^n dor buien der Commissie,

door haar xelve te kiezen, daarttK) worden aangewezen.
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Wiskunde. — De Heer Schoüte brengt het volgonfie verslag uit,

ook namens den Heer Cardinaal, over de verhandeling

:

„(hl cerfain ficrios of ftrctions of the rpgular foxr-dimem^ionnl

hi/perso/i(h/' van Mr;^. A. BooLK Stott.

Als men een regelmatig lichaam door een reeks van evenwijdige

vlakken in dunno Kchijfjes snijdt, liangt de vorm dier schijfjes van

den stand der vlakken met betrekking tot het lichaam af. Is het

bedoelde lichaam een kubus, dan verkrijgt men de eenvoudigste door-

sneden, nl. even groote vierkanten, als do vlakken evenwijdig zijn

aan een zijvlak. Zoo men ze evenwijdig aan een diagon.aalvlak

denkt, zijn de doorsneden rechthoeken met écn paar overstaande

zijden van standvastige en écn paar oversta.ande zijden van veran-

derlijke lengte. En staan ze loodrecht op een inwendige diagonaal,

dan zijn do doorsneden gelijkzijdige driehoeken en hal fregelmatige

z(!shooken, onder welke een regelmatige voorkomt. Bij het regelmatig

achtvlak is de uitkomst geheel anders. Daar vindt men de eenvou-

digste doorsneden, nl. ongelijke vierkanten, als de vlakken loodrecht

staan op een inwendige diagonaal, en in de beide andere gevallen

in hoofdzaak zeshoeken.

Bij dit vraagstuk, dat nu ook op de overige regelmatige lichamen

kan worden uitgestrekt en dan tot meer samengestelde uitkomsten

aanleiding geeft, kan men, in plaats van het lichaam stil te houden

en het vlak te verplaatsen, even goed het vlak stilhouden en het

lichaam zich evenwijdig aan zichzelf door dit vlak doen heenbewegen.

Deze laatste beschouwing heeft dit groote voordeel, dat de doorsnee,

om welke het hier te doen is, dan steeds gelegen is in een zelfde

vlak en het onderzoek naar den vorm dier doorsnee dus zijn betee-

kenis behoudt voor het bekende vlaktewezen van Helmholtz, dat

zich geen voorstelling maken kan van wat buiten dit vlak gelegen

is. Zij is dus op den voorgrond te plaatsen bij de bespreking der

verhandeling, over welke wij thans de eer hebben verslag uit te

brengen. Want deze verhandeling bevat de oplossing van het over-

eenkomstige probleem voor de ruimte R^ met vier afmetingen, tegen-

over welke wij den rol der HELMHOLTz'sche vlaktewezens vervullen.

We nemen dus aan, dat onze ruimte R-^ met drie afmetingen deel

uitmaakt van een ruimte i?4, waarin de regelmatige cellen dier

ruimte zich evenwijdig aan zich zelf verplaatsen door onze ^3 heen.

De doorsneden dier cellen met onze ruimte, die hier nu drie afme-

tingen hebben, vormen dan het onderwerp van het onderzoek.

Kortheidshalve kan men zeggen dat de kubus in de drie boven

beschouwde gevallen achtereenvolgens een zijvlak, een ribbe en een
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hoekpunt naar het snijvlak toekeert. Van deze aanwijzino^ gebruik

makend, zijn de vier gevallen, die de Engelsche schrijfster, de derde

dochter van den beroemden wiskundige Boole, aan wien we de twee

bekende leerboeken over differentiaalvergelijkingen verschuldigd zijn,

achtereenvolgens behandelen moet, te kenmerken als die, waarbij de

zicdi bewegende cel een begrenzend lichaam, een zijvlak, een ribbe

of een hoekpunt naar onze ruimte toekeert. Wijl er zes regelmatige

cellen zijn, zou de schrijfster dus 24 reeksen van doorsneden hebben

moeten beschouwen, ware het niet dat de vijfcel een uitzondering

maakt op den gewonen regel. Even als in onze ruimte het regelmatig

viervlak slechts tot twee gevallen aanleiding geeft, wijl het eerste

en derde samenvallen, voert de vijfcel slechts tot twee gevallen, wijl

zoowel de middelsten als de uitersten dit doen. Dus is het aantal

reeksen van doorsneden 22.

De begaafde dochter van den beroemden geleerde heeft de bedoelde

22 reeksen van doorsneden grondig onderzocht. Niet alleen, dat ze

deze alle in teekening heeft gebracht, ze heeft ze ook in carton nage-

maakt. In haar studeerkamer bevindt zich een „cupboard" met zeven

„shelves", waarop deze modellen systematisch gerangschikt uitgestald

zijn. De zich in ons bezit bevindende photographische af beeldingen

dezer modellenkast en eenige van haar onderdeden met de daarbij

behoorende „description of the photographs", die hierbij rondgaan,

kunnen hiervan een denkbeeld geven.

In de aan ons oordeel onderworpen verhandeling wordt in hoofd-

zaak uiteengezet langs welken weg de vorm der doorsneden is bepaald

.

Deze uiteenzetting wordt opgehelderd door een reeks van duidelijke

figuren, die ten deele de projecties, ten deele de ontwikkelde net-

werken der modellen doen kennen. Naar deze netwerken kunnen

de ino<lelluD gemakkelijk worden vervaardigd.

De 8tudie van Mrs. Stott staat, wat het onderwerp betreft, in

nauw verband mot de drie verhandelingen „llegelmassige Schnitte

und Piojectionen u.s.w." in 1894 door den eersten ondcrgetcekende

in de werken der Akadcmio gepubliceerd. Zij verschilt hiervan echter

in wjjze van behandeling en is in zoover algemeener, dat niet alleen

centrale, maar tvlkenn reeksen van evenwijdige doorsneden worden

bctichouwd. Daarom vormt zij oen behmgrijke uitbreiding van de

littcrutuur over dit aantrekkelijke onderwerp, weshalve wij V vol

vertrtiuwen tot de opname ervan in de werk(!n adviseeren.

D« comtluKie vun het vonjiapf om de vorliand(^ling op te nomen
in do w'V'f fb'r Akiulomie wordt go(»<lgek«Mird.
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Scheikunde. — De Heer Lobry de Brüyn doet eene mededeeling,

ook namens Dr. A. Steger, over: „De invloed van water op

de snelheid der aethervorming^\

In eene vorige mededeeling ^) hadden wij gelegenheid de aandacht

te vestigen op den invloed van de aanwezigheid van water op de

snellicid der substitutie van een der nitro-groepen van het o-dinitro-

benzol door oxyaethyl en oxymethyl door middel vaii natrium-alky-

laat. Het was toen gebleken dat de aanwezigheid van water in

methyl- en aethylalcohol het voortl)e8taan van constante reactie-

co(»fficienten niet of zeer weinig verhinderde, een feit dat verklaard

werd door de omstandigheid dat in alcohol-water mengsels met zelfs

507o water verreweg het grootste deel van het Na als alkylaat

aanwezig is. Wel echter trad een invloed van de aanwezigheid van

het water op in dien zin, dat door de verandering van het milieu

de numerieke waarden der constanten zich wijzigden ; bij aethyl-

alcohol bestond die wijziging in een daling der constanten met het

toenemen van 't watergehalte, bij methylalcohol vond juist het omge-

keerde plaats.

De invloed van water is bij de besproken reactie niet verder

kunnen worden vervolgd dan tot in een alcohol-water-mengsel van

50°/o wegens de steeds kleiner wordende oplosbaarheid van het

dinitrobenzol. Wij wezen toen op de wenschelijkheid eene reactie

te vinden welke voor de beide alcoholen eene snelheidsbepaling zou

veroorloven van af absolute alcohol tot op zuiver water; de beide

uiteenloopeude krommen toch, behoorende bij de twee alcoholen

moesten zich noodzakelijkerwijze ontmoeten in het punt dat behoort

bij de reactie voor zuiver water, dus bij die met Na OH.
Wij hebben nu in het proces der aetliervorming uit alkyljodide

en alcoliolaat, voor het geval waarin methyljodide wordt genomen,

een reactie als de bedoelde ontmoet; de oplosbaarheid van dit jodide

in water is groot genoeg om eene snelheidsbepaling te veroorloven.

Yoor het aethyljodide bleek, wegens zijne kleinere oplosbaiirheid,

dat niet verder kon worden gegaan, bij aethylalcohol dan tot 30%
(TO»/o water) en bij methylalcohol dan tot 40% (dus ÖO^/o water).

De bestudeerde reacties zijn dus :

I. NaOC^Hs + C H3J ,
II. NaOCHa + C H3J

IIL NaOC^Hs + C2H5J ,
IV. NaOCHa f C2H5J

;

hierbij komt dan nog de omzetting : CH 3J -f NaOH = CHaONa -j- NaJ.

1) Verslagen 1898 p. 166.
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De samciistoiliiip; van rlo alcoliol-water-monf^sels verandordo golijk-

matioj met 107o tusschen absolute alcohol en water.

Het bleek nu vooreerst dat de bij elke proef verkregen reactie-

eoefficienten als constanten mochten worden opgevat ; voor methyl-

alcohol zijn de getallen zeer bevredigend, voor aethylalcohol minder,

echter meer dan voldoende om het verloop van de verandering der

snelheid met het watergehalte te voorschijn te doen treden. Voor

reactie I dalen de getallen van 0,189 voor absolute alcohol tot

0,0040 voor water; voor reactie III van 0,0168 tot 0,002; bij de

reacties in methylalcohol (TT en TY) treedt eerst eene stijging op

met het toenemen van het watergehalte, voor II met een maximum
bij 707o (0,032 tot 0,0435) om vervolgens te dalen tot 0,004; voor

reactie IV blyft de stijging bestaan tot op de omzetting in alcohol

van 40\ (0,00525 tot 0,0008) de uiterste grens waartoe kon wor-

den gegaan. De hierbij gevoegde graphische voorstelling geeft de

verandering der constanten met het watergohalte aan.

Ac.



{33 )

blijkt, dat, torwijl voor de tweo jodiden in mothvlalcohol oon maxi-

mum optreedt bij liet men^i^sel met on<:^eveer 70"/,, aleobol, bij melbyl-

jodide (II) de constanten verder geregeld dalen terwijl zij bij aetbyl-

jodide (lY) vrijwel constant blijven tusschen 70% en 40'Vo. Verder

ziet men dat in den alcohol waarin de eleetrolytisehe dissociatie het

grootst is (nl. in den methylalcohol) de reactiesnelheid het kleinst is

en zulks nog wel niettegenntaande methylalcohol, blijkens de onder-

zoekingen van Mknsciiutkin en Carrara, op zichzelf als oplosmiddel

gelijksoortige reacties in hoogere mate versnelt dan aethylalcohol.

liet scliijnt ons dus dat, evenals bij de reactie van o-dinitr»)benzol

met alcohobiat, ook hier blijkt dat omzettingen in andere o[)losmid-

delen als water ook nog, behalve van de mate der splitsing in ionen,

afhangen van andere omstandigheden dio onbekend zijn.

Uit ons vroeger onderzoek hadden wij de conclusie getrokken dat

in een alcohol-water-mengsel van 50% het daarin opgelost Na voor

verreweg het grootste deel als alcoholaat aanwezig is. Zulks blijkt

ook nog uit een proef waarbij eeue oplossing van 5 gr. Na in een

halve liter alcohol-water van 50% gedurende acht dagen met 32

gr. (1 mol.) aethyljodide op 25° werd verwarmd. Na eenige gefrac-

tionneerde destillaties werd ± 11.5 gr. aethylaether verkregen, terwijl

15.5 gr. de theoretische hoeveelheid zijn zou. Men mag dus beweren,

lettende op de onvermijdelijke verliezen, dat verreweg het grootste

deel van het jodide in aether is omgezet.

Het blijft noodig reactie's zooals de hier bestuiearde n)g nauw-

keuriger te onderzoeken in alcohol-witer-m3ng-<els met zeer veel

water, daar in deze mengsels veel aljoholaat niet aanwezig zijn kan.

De bijzonderheden van dit onderzoek zullen spoedig in het „Recueil"

worden gepubliceerd.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom spreekt over: ^Km
voorbeeld van omzetting van Menykristallen in Verbinding

y

In de zitting van 25 Februari 1897, blz. 376 is door mij o. a.

eene uiteenzetting gegeven van het verloop der stolpuiiten van meng-

sels van optische isomeren, voor het geval de stolling leidt 1". tot

do vorming van een konglomeraat, 2°. tot mengkristallen, 3*^. tot een

racemische verbinding.

In eene uitvoeriger mededeeling : Zeitschr. physik. Chemie 28,

512, heb ik bovendien het verloop der verschijnselen theoretisch

afgeleid, die zich vertoonen moeten bij den overgang dezer drie typen

in elkander bij verdere afkoeling der gestolde massa's.
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Als een der meest interessante gevallen lieb ik allereerst door den

Ileer Adriani laten bestadeeren een voorbeeld waarbij mengkristallen

benei^len zekere temperatnur in verbinding' overgaan.

Dit voorbeeld is het kamferoxim. De Heer Adriani bereidde het

f7-oxini : het /-oxim werd ons verschaft door de welwillendheid van

Prof. Beckmann te Leipzig.

1. Allereerst werd het smeltpunt van de znivere oximen en van

hunne mengsels bepaald. Beiden smelten bij 118°.8; het inactieve

mengsel van 50% d- en 50% /-oxim smelt bij volmaakt dezelfde

temperatuur en eveneens tal van mengsels met overmaat van cl- of

/-oxim. Binnen de grenzen der bereikbare nauwkeurigheid kon geen

verschil worden aangetoond. De nauwkeurigheid is hier niet grooter

dan 0°.1 omdat het bijzonder moeielijk is het smeltpunt scherp te

bepalen door het gering verschil in lichtbrekend vermogen tussehen

vast en vloeibaar. Ten slotte gelukte het zeer bevredigend in zeer

dunwandige buisjes, waarin boven den bodem een cyliudervormige

dunuc ring van gestolde massa was aangebracht. De vast geworden

massa is bij alle mengverhoudingen mikroskopisch homogeen en

regulair. Het vermoeden door Forster en Pope geuit (Journ. Cliem.

Sec. 71.1049) dat wij hier te doen hebben met mengkristallen, wordt

bevestigd door het vinden van slechts ééne smeltlijn.

Hierdoor wordt dus tevens zekerheid verkregen omtrent het bestaan

van mengkristallen tussehen optische isomeren, op wier waarschijn-

lijkheid Kii'iMNo en Pope wezen.

120O In de figuur stelt de hori-

zontale lijn AB de smeltlijn

1150 voor. Het vermoeden dat de

smeltpunten voor alle mengsels

110° gelijk zouden zijn, wordt dus

aan dit voorbeeld bevestigd. Ik

heb er reeds op gewezen hoe

bij geene andere categorie van

mengkristallen, dan die tus-

sehen optische isomeren, daar-

voor mogelijkheid bestaat.

Gevolg der horizontale smelt-

lijn is dat elk mengsel homo-

geen stolt. De smeltlijn geeft

duH zoowel de sanenstelling

der vloeibare als der vaste

mengsels aan.

2. Volgens Pope ondergaan

ir
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de beide isomoren zoowel als hunne mengsels korten tijd nadat zij

vast geworden zijn eene omzetting van regulaire in monosymmetri-

sche kristallen.

De temperaturen waarbij deze omzettingen plaats vinden waren

echter niet bekend.

Zij zijn aldus gevonden :

Omzetting van regulaire in monnaj/mtnetrisehe kristallen.

lOOVo (i «f ^ 112°.0

90o/o
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Dezo pnnton wordon aanp'odiiid door de lijn FGU welke bij 50'Vo

een maximum heeft.

De overganp; geschiedt des te moeielijker naarmate meer over-

maat van (l of / aanwezig is en gaat zeer langzaam. Bij 75"/^ is

zij zelfs bij gewone temperatuur niet waargenomen kunnen worden.

De monosymmetrisehe mengkristallcMi veranderen in eeno gegra-

nuleerde massa ; bij overmaat van d of / natuurlijk slechts ge-

deeltelijk.

De ovcrgangstcmperatuur kon hier noch thermometrisch noch dila-

tometrisch worden waargenomen, maar alleen mikroskopisch, en wel

van beneden naar boven. Bij 50% is de overgang bij de maximum-

temperatuur totaal; bij de andere mengsels gaat de overgang gradueel

;

de lijn FGH geeft de temperaturen aan, waarbij in zeker mengsel

de racemische verbinding weder geheel verdwenen is. Alle punten

tusschen de beide takken duiden komplexen van verbinding en

mcngkristallen aan.

Het theoretisch door mij afgeleide verloop eener omzetting van

mcngkristallen in verbinding is alzoo aan dit eerste voorboehl volko-

men bevestigd gevonden.

Scheikunde. — Do Fleer Bakhuis Roozrboom doet eeno mede-

deeling, namens de Hoeren Ernst Cohen en C. van Eyk :

j^De Enantiotropifi van het Tin.'*

1. Dat zuiver tin bij strenge koude geheel uiteen valt in een

grnuw ïMH»dcr is een verschijnsel, dat vooral den tinhandelaars in

Rusland Kcdcrt lang bekend is. Dit verschijnsel komt daar te lande

xelfs M veelvuldig voor, dat men aan het uiteengevallen tin con

bizondcrcn naam geeft, die in onze taal door verstrooibaar tin zou

kunnen worden weergegeven.

McdfHlcflingen omtrent dit verschijnsel in do wetenschappelijke

lUt<;nituur zijn or legit»; do eerste beschrijving er van geelt FiiiDMANN ')

in IK'il. Op hom volgen: Fiutzöciie*), LKiiwaM)''j, 11ammiclshkro ''),

1) Journ. r. prad. Cbami* 68, 4S8 (1851).

^ It. It. t, 1 It en 640 (1869); Mem. de rAmili'inic ilo PélenthoiirK, VU S<^rioN" 6 (IS7U).

*) Dinglrr» poljrtMliti. Joiimal 196, 3n9.

•) M H 1. VU (l«)70).
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OUDEMAKS 1), WaLZ 2), PeTRI 3), SCHEKTEL % RaMMELSBEKü ^), MaR-
KOWNIKOFF '^), EdV. HjELT ''), StOCKMEIER ^) en SCHAUM '-').

Niet slechts aan blokken zuiver Banca tin, maar ook andere tinnen

voorwerpen, als orgelpjjpen, uniformknoopen, kofliekannen, medailles,

ringen enz. is hetzelfde verschijnsel waargenomen.

Terwijl het tin in den gewonen, algemeen bekenden, toestand

zilverwit van kleur is, wordt het onder bepaalde omstandigheden

grauw, en verliest zijn samenhang.

2. De verschillende auteurs zijn het geenszins eens over de oor-

zaken, die de verandering teweeg brengen.

Sommigen schrijven de veranderingen aan groote koude toe, anderen

aan de gecombineerde werking van koude en trillingen, terwijl een

derde groep van waarnemers zich nog vager uitdrukt door te spreken

van een invloed, dien snelle of minder snelle afkoeling nh het smel-

ten van het tin op het intreden van het verschijnsel zou oefenen.

3. Fritzsche stelde qualitatief vast, dat bij den overgang van

den zilverwitten in den grauwen toestand een belangrijke uitzettimj

intreedt. Later werd door Schertel en Rammelsbero het spec.

gew. (bij 19°) der grauwe modificatie op ongeveer 5,8 bepaald, ter-

wijl de zilverwitte vorm bij die temperatuur een spec. gew. 7,3 heeft.

4. De opgesomde feiten bleven tot dusverre op zichzelf staan
;

tal van punten in de verschillende verhandelingen zijn niet met

elkaar in overeenstemming te brengen.

Een meer strenge, cjuantitatieve behandeling, steunende op de nieu-

were physico-chemische opvattingen, kan wellicht licht verspreiden
;

op verzoek van Prof. Bakhuis Roozeboom hebben wij die onder-

nomen en geven in het volgende een zeer beknopt overzicht van

enkele der tot dusverre verkregen resultaten.

5. Het materiaal was afkomstig van Prof. Edv. Hjelt te Hel-

^) Processeii-Verbiuil der Kon. Akad. v. Wetfuscbtippeu te Amst, vergad. 28 Oct. 1871.

>*) Wagnek's Jahresbericht 1S73, 207 uit: Deutsche ludustriezeituug 1872, 468.

^) rouGENüORKj-'3 Auu. (2) 2, 8U4.

*) Journ. für pract. Chemie, 14, 322 (1879).

") Berl. Akad. Ber. 1880, 825.

*) Jüurn. russ. phys. chein, Gesellschaft 18S1, 358; Bulletin de la Société chimique
de Taris (2) 37, 347 (1S82).

7) Chemiker Zeitung 16, 1197 (1892); vOfversigt af Finska Veteusk. Soc. för-

haiullin". 32.

*) Verh. d. Ges. D'ut. Naturf. u. Aerate. Nümberg 1893.

') Die Arteu der Isoiuerie. Habilitatiousschritt, Marburg 1897.
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singfors, die zoo vriendelijk is geweest 25 grtiin grauw tin over

te zenden.

Dit tin was afkomstig van een blok Banca-tin, dat in het pak-

huis eener firma te Helsingfors in de kou uiteengevallen was.

Overgiet men het buisje, waarin het grauwe tin zich bevindt, met

warm water, dan neemt het onmiddellijk de kleur van gewoon tin

aan. De teruggang in grauw tin vindt plaats, wanneer men het

buisje afkoelt. Bij afkoeling tot — 84°, in een brei van vast koolzuur

en alcohol, verliep de omslag van wit in grauw tin in ongeveer

24 uren. Langdurige afkoelingen tot niet lager dan ongeveer —20°

bleven vruchteloos. Omgekeerd kon met den dilatometer de omslag

van grauw in wit tin eerst worden waargenomen boven + 30°.

Yan daar af nam echter de snelheid van omzetting met stijgende

temperatuur zeer snel toe. Het scheen dus moeilijk een overgangs-

punt te vinden. Nu is echter bekend, dat overgangsverschijnselen

vergemakkelijkt worden, wanneer de stoffen, die zich omzetten, in

fijn verdeelden toestand aanwezig zijn , maar ook oplosmiddelen

werken versnellend. ^)

Na een aantal voorproeven bleek ons, dat een pinkzout-oploss'mg

een uitnemend middel was om de omzetting in beide richtingen

gemakkelijk te doen verloopen.

Zoo verliep b.v. de omzetting wit tin—>grauw tin, die bij —84°

zonder pinkzout-oplossing 24 uren noodig had, reeds in 6 uren, toen

wij enkele druppels eener 107o-oplossing van dit zout in water aan

het tin hadden toegevoegd. Heeft men de omzetting in beide rich-

tingen cenige malen met dezelfde hoeveelheid tin uitgevoerd, dan

gaat zij steeds gemakkelijker. In het algemeen kan men zeggen, dat

de Tereohijnscls hier volkomen analoog verloopen als bij kristalwater-

houdendc zouten, die boven hun overgangspunt verwarmd en daarna

weer zijn afgekoeld.

0. Ter bepaling van hot overgangspunt der omzetting

grauw tin ^ wit tin

mtuikti II wij jrlMiiik v.in ^\(\ diliitomdrisclie m\tk\ eledrificln' \\\(\{h{){\Q.

il lx judinijfn met den dilatomckr.

Do dilatometer bad een inhoud vun ± 2 cc. en werd gevuld met

I) 7Ab o. •. Ia. Tm. Mttcnr.%. Ds t«m|N«nituur der allotrnpische vernn(leriii<!; vim de

swavel. UiMctUUe. Amtt«nl«m, 1883.
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wit tin; als meetvloeistofdieiule een 10% waterige pi nkzuut-oploüsing.

De aflezing van den stand der vloeistof in de zeer nauwe capillair

geschiedde op een porseleinen millimeterschaal.

De volgende tiibel bevat de waarnemingen

:

TABEL I.

Temperatuur.
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Daar nu alle tiiineu voorwerpen, zooals die in het dagelijksch

leven voorkomen, zich in de witte modificatie voordoen, levert het

bovenstaand onderzoek het treffende resultaat, duf onze gehede tin-

wereld zichj met uitzondering van een enkelen ivarmen dag^ voort-

durend in metasiahielen toestand bevindt.

Scheik. Lahoratoritnn der Universiteit^ Juni 1899.

Wiskunde. — De lieer Kluyyer biedt voor het Verslag eene

mededeeling mm, getiteld; „De voortzetting van eene eenwaar-

dige functie^ voorgesteld door eene dubbel oneindige reeks^

In zijne verhandeling „Ueber die Entwickelungscoëfficienten der

lemniscatischen Functionen" (Math. Ann., Bd. 51, p. 181) vestigde

IIURWITZ de aandacht op de volmaakte overeenkomst tusschen de

Bernoulliaansche getallen Bn en eene andere klasse van rationale

getallen /-.'„, die als coëfficiënten voorkomen in de ontwikkeling van

de bijzondere elliptische functie />», wier periodenparallelogram een

vierkant is.

Het 18 mogelijk deze overeenkomst nog iets verder te vervolgen.

Inderdaad, staan de getallen Bn in innig verband met de waarden

van de geheele transcendente functie (1 -f
ö-"^'"')

^ (c), die overeen-

komen met geheele positieve waarden van c, wij zullen aantoonen,

dat de getallen van Iluuwrrz eveneens eene dergelijke opvatting

toelaten.

Indien wij beschouwen de dubbel oneindige reeks

db m i

}=0, 1, 2
db m'

\

waar de verhoudinj; ot'lbt eene complexe grootheid is, wier imaginair

godccltc w|j poüitief aannemen, dan is het bekend, dat deze reeks

absoluut ronvcrgeert, zoodra het geheele getal n > 2 is. Veranderen

wij het gebfwio getal « in een willekeurig bestaanbaar getal > 2,

dan blijft do rooIcH convergent ; eene bepaabh; waarde kan ec^hter

niet aan du Bom der rookH worden t4)ogekend, zoolang de amplitudct

van eiken afznnderljjkon term nog niet op de eene of and(u-e wijze

» vastgcttlvld. Ten einde deze amplitude ondubbelzinnig te be[)alen,
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trekken wij in het vlak, dat het netwerk met de hoekpunten

mco -f- m'(D bevat, eene rechte lijn of doorsnede, leidende van het

punt O naar co en gaande door de punten «, 2r<), 3«, . . . "Wij zullen

dan, wanneer eens voor al de amplitude O van den vector ca is

vastgesteld, onder de amplitude van moj -\- mon' verstaan den hoek

O, vermeerderd met den hoek, waarover de doorsnede in positieve

richting moet worden gedraaid, totdat deze met den vector mco -j- mV
samenvalt. Ten gevolge van deze afspraak zal nu met iedere be-

staanbare waarde van a "> 2 overeenkomen eene bepaalde waarde van

de som der reeks, buitendien is het gemakkelijk in te zien, dat hare

convergentie en hare eeowaardigheid niet aangetast worden, als de

bestaanbare exponent a door eene complexe grootheid z -zz x -\-iy

wordt vervangen, mits a? >• 2 is.

Derhalve mogen wij stellen

Z (f ; 6>, ca') = Z(t)^ S' (ma» + m'w*)-«

en zijn daardoor gekomen tot eene een waardige functie Z(z), voor-

loopig alleen bestaande in dat gedeelte van het r-vlak, waar ar > 2 is.

Men zal dadelijk opmerken, dat het stelsel van waarden, hetwelk

men de aldus bepaalde functie kan doen doorloopen, zeer stellig

afhangt van de afspraak, die omtrent de amplitude van mw + "*'^'

werd gemaakt. Het is alleen voor positieve geheele waarden van

e "> 2, dat deze afspraak van geen invloed hoegenaamd is.

De vraag doet zich nu voor of de functie Z{z) kan worden voort-

gezet over de grens van het gebied, waarin zij oorspronkelijk door

de dubbel oneindige reeks is bepaald. Deze vraa^ kan bevestigend

beantwoord worden ; inderdaad het zal blijken, dat door de reeks in

eene bepaalde integraal te doen overgaan, de verlangde voortzetting

onmiddellijk kan worden verkregen.

Laten 2w en 2w' vormen een paar primitieve perioden van eene

elliptische functie pu en stel

^ ('0 = ptt —
«in*—

•

2(0

Dan beschouwen wij de integraal

2 71 iJ M^-i
L

Verslagen der Natuurk. AfdeeUng Dl. VIU. A". 1899/1900.
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en nemen deze integraal langs eene lus X, die begint en eindigt in

M = c», die in positieve richting om m := O gaat en die de punten

6>, 2 G), do), . . . insluit, waarbij wij het dubbele, rechtlijnige ge-

deelte der lus zoo dicht mogelijk samentrekken langs de rechte lijn

O, 6>, 2 6> . . . Met de beperking, dat het bestaanbare gedeelte van

« > 2 is, volgt er uit de toepassing van de stelling van Cauchy,

dat de integraal / eenvoudig gelijk is aan de negatieve som der

residuen, die overeenkomen met de polen /? van ip (u). Want deze

polen vormen het stelsel der singuliere punten, die de integraal bezit

in het gebied buiten de lus.

Daar nu in het algemeen

/? = 2 mtó -f 2 m'oi'
,

± m = O, 1, 2, . . .

± m' = 1, 2, . . .

komen wij tot het besluit

2 71 1 fi J u'-^ 2ni p J M^-i (m — /if

= (^-1)2^ =— iz-l)2'im(o + m'co')-^ .

dr m = O, 1, 2, . . .

=fcm'=: 1, 2. . . .

De bovenstaande dubbele reeks verschilt nog van die, welke

dionde om Z {z) te bepalen, omdat zij niet bevat do termen der

enkelvoudigc reeks

S' (mw)~« .

± m*= 1, 2, . . .

Daarom komt er, wanneer wij deze reeks door de gelijkwaardige

uit<)rukkin(( (l -f-
#-•<• )«-* ^ («) vervangen,

ƒ= -1 (*-!)[;? (t;fi>,«') - (1 + e—i') 0>-">;{z)] .

Wy zullen nu trachten om de integraal / op andere wijze uit te
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drukken. De fuoctie ip (u) kan in eene goniometrische reeks worden

ontwikkeld. Volgens eene bekende formule hebben wij

rj 2 7^2 kq-^' 7ï uk
i}j{u) = ^ cos ,

co or k 1

—

Q^^ O)

\q = e " J

en kunnen tengevolge van de omstandigheid, dat langs den integratie-

weg de verhouding v/cj bestaanbaar blijft, in de integraal I de

functie j//(u) door de cosinusreeks vervangen. Zoo geraken wij tot

eene reeks van integralen, elk van de gedaante

1 r 1 Tiuk
Jic = -r r I

: co» du .

Altijd aannemende, dat het bestaanbare deel van 2 > 2 is, vinden

wij met behulp van de gebruikelijke integratie-methoden

7- — wiz
Jk ^= — 6 COS

n z 1 /TT ky—*

waaruit volgt

I=2e cos ( — ) ^ -f—— /t^-i .

Deze vergelijking in verband brengende met de voorafgaande

hebben wij eindelijk

Z{z ; «, co') = (1 4- «-''-') C0-' ^ (^) +

2 /2nY nz ^ o2i
-\ 6-'''= cos — 2 — /r^-i .^ r(5)\ co J 2 fc 1— ^2fc

Nu hebben wij bij het afleiden dezer vergelijking voorop gesteld,

dat het bestaanbare gedeelte van z grooter dan 2 was, maar daar

het rechterlid eene eenwaardige functie van z voorstelt, holomorph

in het geheele ^-vlak, mogen wij deze vergelijking beschouwen als

de eigenlijke definitie van Z {z) en hebben dan daardoor het bestaan

aangetoond van eene geheele transcendente functie, die slechts ge-

deeltelijk door de dubbel oneindige reeks wordt weergegeven.

4*
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De gelijkenis tusschen de functies Z(z) en (l-\-e—^^^)co—^^{z)

is in het oogvallend. De eerste werd ontwikkeld uit het dubbel

oneindig stelsel ma
-f-

m'co'j de laatste ontstond geheel op dezelfde

wijze uit het enkelvoudig oneindig stelsel mco. "Wij kunnen daarom

Z (z) opvatten als eene uitbreiding van de functie (1 -f-
^—'^ 2'^) «-^ ^(^),

waarbij dan de verwantschap tusschen deze functies van denzelfden

aard is als de verwantschap tusschen de elliptische en de enkel-

voudig periodieke functies.

De waarden van Z(z) opsporende, die overeenkomen met geheele

waarden van haar argument, vinden wij in de eerste plaats, dat

Z{2)j zich hierin gedragende als (l -f e-'"'^) w—-^ ^(2), nul wordt,

zoodra z gelijk is of aan een positief oneven, of aan een negatief

geheel getal > 1. Yoor ^ = O verkrijgt men

Z{0)=2^{0)=z-l,

voor z =zl komt er

Z(l)= Lim {l—e-^i^)(o-^^{l + ^) =— .

Wat positieve even waarden van z aangaat, hebben wij

Z(2„) = 2 ^- f (2,0 + J^{~) (- 1 )»

^ ï^,*— .

en volgens deze formule voor n = 1

if(2) =- + 4H0)+-'=
-;f.

terwijl wij voor grootere waarden van n in het algemeen kunnen

Bcbrijvcn

Z(2u) = 2 6,-2" ; (2«) + —^ lfA2n-2) (0) .

Ku in aanmerking nemende de ontwikkeling

n 2u' (2n— 2)1
'

waarin de eerste coëfficiënt Ai nul is, en de andore A's zokoro bu-



(45)

kende veeltermen in de invarianten g^ en g^ beteekenen, leiden wij

daaruit af

ip{u)= 2 u2n-2
Vin (2n-2)! ^^

^ (2w)2» J

en

«/2 n-2) (0) =: -^ ?— r(2n) ^ (2n) ,^ / ^ 2« (2w)2n "^ ^
^

"- ^

zoodat wij vinden
22" A„

Ten einde eene uitdrukking voor de getallen En van HüRWITZ

te verkrijgen, nemen wij

w = 1, w' = t, a = 2 (

* = 2,622057.... , g^ = 4a^, 5^3 = O .

1

In dit bijzonder geval hebben wij

A2« 1 1 = O , A2« = a*" Jïn I

waar E„ is een positief rationaal getal, dat voldoet aan de betrekking

En= ~^- ZiAn; 1, ») ,

(2«)*« ^ ' ^
•

welke betrekking blijkbaar volkomen analoog is aan de bekende

formule voor de Bernoulliaansche getallen

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onkes biedt voor het

verslag aan Mededeeliug N". 50 uit het Natuurkundig

Laboratorium te Leiden getiteld: ^Standaard gasmanometers.^^

(JSauwkeurigheidspitzometers met veranderlijk volume voor

gassen.)

§ 1. Doel. Het maken van verdere vorderingen in de kennis

van de wetten, die aan de toestandsvergelijkingen van den gasvor-

migen en den vloeibaren aggregaatstoestand ten grondslag liggen,

is in hooge mate afhankelijk van nauwkeurige bepalingen met vol-

komen zuivere gassen en met mengsels daarvan in geheel bekende

verhoudingen. Het komt bij die bepalingen aan op het meten van
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druk eu volume van een bepaalde hoeveelheid gas bij standvastige

temperaturen. Wat de drukmetingen betreft is in den te voren

beschreven verkorten ^) open standaardmanometer een hulpmiddel

gegeven om eene hooge nauwkeurigheid te bereiken. In het vol-

gende worden piëzometers beschreven, in welke (bij temperaturen

boven het vriespunt van kwik) de verhouding van het volume van

een door kwik afgesloten en tot verschillende drukkingen samen-

geperst gas in verhouding tot het volume, dat dit bij O** en 760 mm.
zou innemen, (het normaal volume)^ eveneens met groote nauwkeu-

righeid kan worden afgelezen. Deze toestellen maken het mogelijk

bij temperaturen (boven de zooeven genoemde grens), die voldoende

standvastig kunnen worden gehouden om metingen met den verkorten

open manometer te veroorloven, de isothermen voor het gas tot op

een öOOO^^^^ te bepalen.

Worden de piëzometerbuizen met een standaard gas gevuld, van

hetwelk men de toestandsvergelijking voor gewone temperaturen met

behulp van den open manometer heeft vast gesteld, of heeft men hunne

aauwijzingen onafhankelijk van eene constantenbepaling onmiddellijk

met den open manometer vergeleken, zoo kunnen zij omgekeerd ook

gebruikt worden om den laatste te vervangen bij metingen, die

moeten afloopen in korteren tijd dan noodig is om den verkorten

open standaard manometer bij hooge drukkingen af te lezen.

Op deze wijze wordt door mij gehandeld bij een sedert lang aan-

gevangen onderzoek over de isothermen van waterstof (waarbij die

van het sedert ontdekte argon en helium natuurlijk zullen worden

opgenomen) alsmede van verschillende gasmengsels bij lage tempera-

turen (tot het verkrijgen en standvastig houden waarvan het cryogeen

laboratorium werd ingericht. *)) De temperatuur, bij welke deze

isothermen bepaald moeten worden, zoo standvastig te houden, dat

Diet ia den tijd noodig voor eene bepaling met den open standaard

manometer kleine schommelingen of veranderingen voorkomen, wier

iüTloed op den te meten druk de fouten der instelling overtreft, zou

leer moeilijk zijn. liet log dus voor de hand den druk in de met

gas bij lage temperatuur gevulde piëzometers van constant volume,

(over wier inrichting en gehruik een volgende mededeeling zal han-

delen), te meten met behulp van goHlotcn manometers, die zelf met

den open manometer vergeleken worden, en voor die gesloten mano-

meteri een constructie to bedenken, door welke zij in gevoeligheid

») Zfit Vewl. t» Oo». '98. Comm. fr. tlip 1'hysiiul i-al)()rntory at Leiden, N». 44.

«) /«itt Vertl. S» Dw. '94. Omim. riiyn. Lali. l^Mdun. n». 14 de middelen voor

BMwkMrigt ««UDg d«r lige ten|)rraturen xyn behandeld in Zitt. Versl. 30 Mei en

97 Jtinl *96, Comm. Phyi l^ob. Ixiiden. no 87.
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en vertrouwbaarheid niet al te zeer bij den verkorten open standaard-

manometer achterstaan.

Om de aanwijzingen der piëzometers of manometers zoo betrouw-

baar mogelijk te maken zijn de glazen buizen, in welke het gas

wordt samengeperst, zoo wijd genomen als met het verkriji^en van

een voldoend weerstandsvermogen en met eene niet al te lastige be-

handeling vereeuigbaar scheen. De kans dat een merkbaar deel van

het gas, al is het dan ook in uiterst kleine belletjes, bij het opstijgen

van het kwik aan de wanden mocht blijven hangen, en de invloed

van een afwijkend gedrag van de gaslagen aan het oppervlak vau

het glas, wordt geringer naarmate de buis wijder is. Ook maakt de

meer regelmatige vorm van den meniscus in wijdere buizen de

bepaling van het door dezen begrensde volume scherper en den in-

vloed van capillaire storingen op de drukmeting kleiner.

Elke manometeibuis kan worden schoongemaakt en opnieuw

gevuld zonder aan de eensverrichte constanten bepaling afbreuk te doen.

Behalve voor het gebruik als manometer is dit van belang, omdat

men dus, zoo men beschikt over twee gelijke stellen manometer-

buizen van de te beschrijven soort, twee gassen of gasmengsels, wier

isothermon men weuscht te vergelijken gelijktijdig onder denzelfden

druk kan samenpersen en door de gassen in beide stellen te verwisselen

eene differentiaalmethodo kun toepassen, bij welke de fouten, die nog

aan de toestellen eigen mochten zijn, voor het grootste deel geëli-

mineerd worden.

De inrichting van de gesloten manometers is verder van dien

aard, dat men het normaal volume niet alleen voordat men over-

gaat tot de metingen, die onder druk geschieden, maar telkens

wanneer men dit wenscht zeer nauwkeurig kan bepalen. De met

gas gevulde manometerbuis kan daartoe uit den toestel genomen

worden, in een ruimte vau standvastige temperatuur gebracht wor-

den, om het verschil in druk van het afgesloten gas met de

atmosfeer met in achtneming van de capillaire neerdrukking te be-

palen, en kan zonder verontreinigd te zijn weder in den toestel

geplaatst worden, terwijl de hoeveelheid afgesloten gas bij deze be-

werkingen niet de minste verandering ondergaat. Ook de noodige

gegevens voor correctiën kunnen met groote nauwkeurigheid worden

bepaald.

Eindelijk is er voor gezorgd, dat het kwik in den toestel slechts

met zorgvuldig schoongemaakt glas of ijzer en met verharde kit of

kurk in aanraking komt. Dientengevolge blijven de menisci in de

manometerbuizen, zoolang men deze in den toestel laat, onberispelijk.

Men heeft op grond van dit alles het recht den te beschrijven
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toestel wanneer hij als gasmanometer gebruikt wordt, een standaard

manometer te noemen.

§ 2. Algemeene inrichting. De toestel thans in het Leidsche

laboratorium in gebruik — bij de inrichting waarvan mij achtereen-

volgens de lieer Lebret en in 't bizonder de Heer Schalkwijk»

beide adsistenten, en de Heeren Cürvers en Flim, instrumentmakers,

aan wie allen ik hier gaarne mijn dank breng, terzijde stonden —
is bestemd voor metingen met 4 piëzomcters tusschen 4 en 64 atmosfe-

ren. Hij bevat, zoo hij voor drukmetingen dient, gelijk op de bij-

gaande Plaat I is afgebeeld vier naast elkaar geplaatste gesloten

manometers, op elk van welke een bepaald gebied van drukking,

4—8, 8—16, 16—32, 32—64 atmosf. wordt afgelezen, terwijl elke

volgende manometer met eiken voorgaande een klein gebied van

drukkingen gemeen heeft, waardoor doelmatige aansluiting en onder-

linge controle wordt verkregen. De piëzometerbuizen zijn in pers-

bussen geplaatst, die elk afzonderlijk met den toestel in welken men

den druk wil meten, en onderling in verband kunnen worden gebracht.

Het geheel is in den regel op een vaste plaats opgesteld. Van de

toestellen waarin men den druk wil meten, wordt deze naar den mano-

meter overgebracht door een nauwe met samengeperst gas gevulde

buis. Deze methode heeft voor een laboratorium als het Leidsche

Yele voordeden.

De keuze der trappen van drukking houdt verband met de splitsing

in stukken van 4 atmosferen van den tot 60 atmosf. loopenden

open standaard manometer, bij welken de gesloten manometer ook

als hulptoestel dient om, op de in Comm. n°. 44 uiteengezette

wijze, tot hoogoren druk dan 60 atmosf. op te klimmen.

Daar de gesloten manometer voor de volgende trap volgens het-

zelfde beginsel geconstrueerd nog niet gereed is, (deze vordert een

persbuB van grootere wanddikte en inhoud dan de reeds aanwezige)

wordt er voor hoogere drukkingen dan 64 atmosf. gebruik gemaakt

van gesloten manometers van eenvoudiger constructie. ^)

Het onderling controleeren der verschillende gesloten manometers

zal, evenals de metingen verricht om de nauwkeurigheid van den

erkorten open standaardmanometer op do proef te stellen door dezen

te ipliksen in twee geiyko deelen, die mot elkaar of tegelijkertijd

roet een of twee gesloten manometoru in evenwicht worden gebracht,

beeohreten worden bjj do mededoellng van de met de toestellen ver-

richte waarnemingen.

§ 3. /)0 jnëMOmeUr" of wanometerbuizen. Deze zijn van Jena-

s) Zi« TiMcifAmLT, IMm. Leiden 1899.
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tiormaalglas vervaardigd en herinneren wat den algemeenen vorm betreft

aan het type van Cailletet (zie PI. I. fig. 3 en 4). Daar van elke

nianometerbuis het gebied der drukkingen zich, (om te verkrijgen, dat

de gevoeligheid op de verschillende deelen der schaal niet veel uiteen

loopt), slechts zoover moet uitstrekken, dat de hoogste druk, op welken

in die buis kan worden ingesteld, het dubbele bedraagt van den

laagsten, is aan het boveneind van den steel een wijder reservoir ge-

blazen, van nagenoeg denzelfden inhoud als de verdeelde steel.

De diameters der afleesbuizen, (zie fig. 3 en 4) ziju voor de vier

manometerbuizen 8, 6, 4 en 3 m.M. De diameters der bovenreservoirs

en do wanddikten der aÜeesbuizen zoowel als die van de boven-

reservoirs zijn in overeenstemming daarmede gekozen, (zie fig. 6).

Een zeer nauwkeurige bepaling van het volume van het afgesloten

gas iö mogelijk, doordat aan het bovenreservoir als bij de piëzo-

meters van Ama oat, een zeer fijne capillair van bekenden inhoud

(middellijn ongeveer 0,3 m.m.) is aangebracht {e^ zie fig. 7).

Na het afsmelten kan men uit de lengte van het onveranderd

gebleven deel van de capillair en door schatting van het volume

van het conische deel, bij het afsmelten gevormd, den geheelcn inhoud

daarvan tot een bepaald merkteeken berekenen. De fout, die op

deze wijze over kan blijven, is geheel te verwaarloozen.

Oorspronkelijk is aan de capillair ter plaatse wa;ir deze wordt

afgesmolten, een wijdere capillair e (fig. 7) en daaraan een kraantje

vastgesmolten, met behulp waarvan men de buis met de luchtpomp

kan verbinden, vloelstoften in de manometerbuis kan opzuigen, droge

lucht kan toevoeren, enz., terwijl het kraantje in 't bijzonder ook

bij het calibreeren dienst doet.

Iö de buis gedroogd en gereed om gevuld te worden zoo wordt

zij juist bij de aanzetplaats van de wijdere aan de nauwe capillair

afgesmolten. Moet de buis later opnieuw worden schoongemaakt,

hetgeen zonder openen en doorzuigen van vloeistof slechts gebrekkig

kan geschieden, of wil men de buis opnieuw calibreeren, zoo wordt

de fijne punt afgevijld en daar ter plaatse wederom een buis als de

vroegere afgesmolten buis aangezet. Op deze wijze gaat bij elke

bewerking slechts een paar millimeter van de afsmeltcapillair e ver-

loren en kan dezelfde manometer voor talrijke serieën van metingen

gebruikt worden voor het noodig is een nieuwe afsluitcapillair aan

het bovenstuk te smelten. Geschiedt dit laatste dan kan men niet

meer van het eene volume van het reservoir op het andere door

eene onbeteekenende en volkomen zeker aan te brengen correctie over-

gaan, gelijk het geval is zoolang men dezelfde afsluitcapillair behoudt.

De verdeelde steel c is uit een met zorg gekozen, volkomen rechte
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en nagenoeg cylindrische buis vervaardigd. De daarop aangebrachte

Terdeeling omvat 50 c.M. en strekt zich aan weerszijden nog eenige

centimeters verder uit, ten einde vast te kunnen stellen, dat de dia-

meter van de buis in de nabijheid van O en 50 nog geen bijzondere

verandering vertoont. Een grootere lengte dan 50 cM. scheen met het

oog op de noodzakelijkheid om de geheele lengte op een zelfde stand-

vastige temperatuur te houden niet wenschelijk. De deelstrepen zijn

op afstanden van 1 mM. geplaatst en de aflezingen worden met behulp

van een kathetometer verricht.

Hot is daarbij van belang dat de geheele buis zuiver verticaal

staat. Er wordt daarom voor gezorgd dat steel en reservoirs van de

manometerbuis goed gecentreerd zijn, zij wordt later zuiver gecen-

treerd in de stalen overpijpen, O (fig. 3 PI. I), terwijl de geheele toe-

stel met het paslood verticaal wordt gesteld. (Zie ook § 5).

De afleesbuis is door een wijder deel, h fig. 3, verbonden met

het benedenreservoir a. De manometerbuis wordt met dit verwijde

deel gekit ^) in de overpijp O, welke daartoe over het bovenreservoir

moet kunnen worden geschoven. De uitwendige diameter en wand-

dikte van het wijdere deel wordt dus bij ieder der buizen iets

grooter genomen dan die van het bovenreservoir, en de doorboring

van de bijbehoorende overpijp zooveel grooter, dat tusschen het glas

en de overpijp een dun laagje kit (0,5 mM. circa) plaats kan vinden.

Het benedenreservoir a is evenals bij de manometers van het type

van Cailletkï en Amaoat dunwandig. De manometerbuis eindigt

beneden echter op andere wijze; zij is nl. voorzien van een LT-vor-

mig buisje, dat plaats vindt onder het beneden reservoir, en waarvan

het met het reservoir verbonden been ƒ met eene verdeeling is voor-

zien. Met het aanbrengen van dit buisje wordt beoogd het normaal

volume, gelijk in § 1 werd gezegd, niet alleen vooraf, maar telkens

wanneer men dit wenscht nauwkeurig te kunnen bepalen ofcontro-

leeron. Men brengt nl., zooals Cailletet aan de hand heeft gedaan,

oordat men tot het vullen met gas overgaat in het benedenreservoir

in hellenden stand eene hoeveelheid kwik, voldoende om dit buisje te

Yullcn. V.'anneer de mauomotorbuis in hellenden stand met het gas ge-

vuld is, laat men dit kwik, door aan de manometerbuis den verticalen

ttaod te geven, in het t/-buisje stroomen. Door dan, wanneer de buis

van don vulüngstoefitel is los gemaakt, met den kathetometer den stand

van het kwik in hot verdeelde en gecalibreerde been /"af te lezen, kan

) In MNBnigt gfftlMlly WMIDMr mon bgv. d*- |)ii7.oiiiclcrl)iii.s wil viM'wariiicn, kan

hei WMuelMl^k l|a d« piiM>net«r niet in t« kitton nmnr door pakking in do overpgp

op to tlaltta. DMr wQ bier ecbt«r voomaniolgk l uk uU gasnmitoiueler op

HoOf hübticfo, bflbóAven wij daarbij niot itil U) «tuau.
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men het volume van het afgesloten gas bepalen, terwijl het niveau

verschil met het andere been g den overdruk boven den barometer-

stand aangeeft. En wel zal deze bepaling met groote nauwkeurigheid

kunnen geschieden, omdat aan de beide beenen van het mano-

metertje een middellijn van 8 m.M., gegeven kon worden, en de

correctie voor de capillaire neerdrukking uit den vorm der menisci

dus zeer goed kan worden bepaald.

De lengte van het U-buisje biedt een genoegzame speling aan

om bij verandering van temperatuur en barometerstaad, de hoeveel-

heid gas ook steeds afgesloten te houden.

De eigenaardige stand van het ^/-buisje ten opzichte van de mano-

raeterbuis veroorlooft verder nog ouder het beneden reservoir plaats

te vinden voor het buisje, A, dat bij de verschillende bewerkingen

van luchtledig pompen met de kwikluchtpomp, vullen met zuiver

gas en afsluiten van een bepaalde hoeveelheid gas, een belangrijke

rol speelt. Dit buisje /* is schuin naar beneden en terug gebogen en

aan 't eind voorzien met een geslopen tapje, dat past in een aan de

geleiding van de kwikluchtpomp en de gasontwikkelingstoestellen

vastgesmolten geslepen dopje.

Door dit buisje kan de piëzoraeterbuis (na te voren schoon gemaakt,

gedroogd, bij de afsluitcapillair van het bovenreservoir afgesmolten

en in de overpijp gekit te zijn), achtereenvolgens luchtledig gepompt

en met gas gevuld worden, terwijl men, door haar om de as van

dit tapje in haar geheel te draaien, het kwik uit het beneden reser-

voir in het [/-buisje kan laten stroomen en zoo het g;is volkomen

zeker kan afsluiten, waarna men de buis van de gasontwikkelings-

toestellen kan scheiden. Het spreekt van zelf, dat de beschreven

bewerking, daar de manometer reeds met de overpijp bezwaard is, met

overleg moet geschieden om spanningen te vermijden, door welke

het buisje h zou kunnen afknappen.

Ten einde herstellingen van het [.^-buisje, die noodig mochten

worden, gemakkelijker te kunnen verrichten, zijn de beenen er van

verbonden door een nauwer buisje dat gemakkelijk recht gebogen

en na het uitvoeren der herstelling weder terug gebogen kan worden,

zonder dat het gecalibreerde buisje iets te lijden heeft.

§ 4. De persbiissen en de kranen. (PI. I. fig. 1, 2, 3). De met

gas gevulde en door kwik in de L^-buisjes gesloten manometerbuizen

worden in de persbussen A gebracht, nadut deze tevoren tot boven

toe met kwik zijn gevuld. Ten einde het intreden van lucht in het

[/-buisje onmogelijk te maken, zorgt men dat het kwik uit dit

buisje uitstroomt, (door het manometerreservoir te verwarmen) op

het oogenblik dat de uitmonding ervan onder het kwikoppervlak
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in de persbus gedompeld wordt. Bij het sluiten van de persbus door

de overpijp, in welke de manoraeterbuis is vastgekit, drijft het kwik,

verplaatst door het in de persbus passend deel van de overpijp,

alle lucht voor zich uit. Het overtollige kwik ontwijkt verder totdat

door het aanschroeven van de moer N afsluiting op de pakkingring

p verkregen is. Dan bevindt zich het reservoir van de manometer-

buis in een ook later steeds uitsluitend met kwik gevulde ruimte.

Men kan dus de manometerbuis uit den toestel nemen zonder dat

zij met een andere vloeistof dan kwik in aanraking komt, iets wat

veel bezwaar oplevert doch niet te vermijden is, wanneer men, als

veelal geschiedt, op het kwik in de persbus een andere vloeistof

perst.

Het 18 wenschelijk over een grooter aantal manoraeterbuizen met

overpijpen te beschikken om achtereenvolgens verschillende vooraf

gereedgemaakte piëzometers in de persbussen te kunnen plaatsen.

De 4 persbussen van den toestel op PI. I bestaan uit stevig ge-

trokken ijzeren buizen, met aangewelde tapstukken aan beide einden i).

Zij zijn in een gemeenschappelijk voetstuk V geplaatst, in welks in-

kepingen zij met zeskant gevijlde deelen der beide tapstukken passen,

terwijl zij worden opgesloten door eene sluitplaat, in wolke eveneens

inkepingen zijn gevijld. Deze inkepingen omvatten samen met die

in het statief de zeskanto tappen, gelijk fig. 1 PI. II zonder nadere

verklaring voldoende aangeeft. Het is dus gemakkelijk elk der pers-

bossen op zichzelf in den toestel te plaatsen of daaruit te nemen,

terwijl de buüsen met het voetstuk een geheel vormen en als in een

grooten moersleutel gevat zijn, dien men stevig genoeg kan vasthouden

om niet het bezwaar te ondervinden, dat zich anders zoo dikwijls

Toordoiït, wanneer men met behulp van een moersleutel met langen
staart de moer van een persbus met kracht wil aanzetten.

Het gebeelc voetstuk is in een kwikbak K geplaatst.

De persbussen hebben op zichzelf den vorm van aan beide zijden

open buizen. Men ondervindt bij het schoonmaken van het binnen-
oppervlak dus niet de last, die bij den gewonen vorm door den
««ten bodem wordt opgeleverd. Aan de benedenzijdo worden de
persbussen gesloten door soortgelijke sluitstukken L als aan het

boveneinde^ zy worden daardoor gekoppeld aan rechthoekig omge-
bogen stalen buizen /,, /., /g, Z^, die in kranen ^j, ^j, ^g, k^ ein-

digen*), welke di'iifM «.m elkon manometer (soms ook twee) telkens

O lUt nllborra »ftn een tanf in r«er kontbiuir en het is niot j^emukkclyk kleine
%epiels itakkMl bub te verknjgcn rnn genoegsuinio wunddikle om zo met schroof-
diMMl Ie kannen voomeo en xe xetkent te kunnen arwerken.

) Dt iwisMaf m d«|ri^ iteslwerk i» in Comm. n» £7 en n» 44 beschreven.
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bij de drukleiding aan te koppelen of wel van deze af te sluiten al

naarmate de druk, dien men wenscht te meten, valt binnen het

gebied van dien manometer of niet. Die kranen zijn lager geplaatst

dan de bovenrand van de persbussen om de buis en de bus gemak-

kelijk geheel mot kwik te kunnen vullen
;
daar zij met kurkpakking

voorzien zijn, kan het kwik door er langs in of uit te stroomen

niet verontreinigd worden.

Ue druk wordt op het kwik in de persbussen overgebracht door

kwik, hetwelk zich in de buizen Si bevindt.

De kranen van de verschillende persbussen zijn met een stel toe-

leidingsbuizen op een kranenbord vereenigd, dat (zie PI. I fig. 1 en 2)

tegL'w het voetstuk l^is vastgeschroefd. Deze geheel mot kwik gevulde

toeleidingsbuizen verbinden de persbussen met

P. een kwikreservoir i?i , hetgeen dient om kwik bij te vullen

en om te zorgen, dat wanneer de toestel aan zich zelf wordt over-

gelaten bij verandering van temperatuur en barometerstand altijd

een ruime overdruk in den toestel blijft, ook wanneer de kranen

geopend mochten zijn. Dit reservoir is, wanneer drukbepalingen

verricht worden altijd door de ijzeren kraan ^'5 afgesloten.

20. de hoofdhuis s^ door welke de druk op het kwik in de buizen

wordt overgebracht, en die eveneens door een ijzeren kraan Icq kan

worden afgesloten ^).

De buizen Si worden geheel met kwik gevuld door ze luchtledig

te pompen en dan uit Bi er kwik in toe te laten ; de kranen zijn

als de vorige van kurkpakkingen voorzien.

Door de toeleidingsbuis 63, die op den bodem van het stalen

reservoir Bz dompelt, wordt zooveel van het daarin bevatte kwik

aangevoerd als noodig is om in de manometerbuizen het gas samen

te persen. Op het kwik in dit reservoir wordt de te meten druk

door samengeperst gas overgebracht. Om de correctie voortvloeiend

uit het niveauverschil tussehen het oppervlak, waarop de te meten

druk wordt uitgeoefend, /:?, en de top van den meniscus van het

kwik in een der manometerbuizen ^4, aan te kunnen brengen, is

het noodig don stand van het kwik in reservoir R^ te kennen. Deze

wordt aangegeven door het peilglas /*, dat naast het reservoir B2
is aangebracht. Het bestaat uit een zeer dikwandige buis, die aan

de einden is uitgetrokken en met stalen dopjes aan stalen capillairen.

1) Aan deze kranen beboefde niet zoo groote zorg te worden besteed ais aan de

stalen afsluitkranen der enkele manometers, op welke men volkomen moet kunnen
vertrouwen, daar niet alle manometerbuizen tam den hoogsten druk mogen worden

blootgesteld en dit bij doorlaten van het kwik het geval zou kunnen zijn.
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<j, ig, als in Ckunra, N^. 44 beschreven, is voorzien, door welke boven

en beneden de verbinding met het kwikreservoir i?2 (of wat hetzelfde

is met de hevel buis S3) wordt tot stand gebracht. De kraan /r^ dient

om het peilglas af te kunnen sluiten wanneer het reservoir lucht-

ledig is gepompt en men door de buis S3 kwik daarin wil laten

toestroomen.

De zooeven genoemde correctie voor den verticalen afstand tusschen

het niveau van het kwik in het peilglas (en het reservoir) en den

meniscus in den afgelezen manometer, die bij vele manometrische

metingen slechts zeer onzeker kon worden aangebracht, wordt hier

met een kathetometer bepaald.

Naast het peilglas is nog een verdeelde schaal geplaatst, op welke

men de aflezing onmiddellijk kan overbrengen. Men vergelijkt het

niveau van de verdeelingen met behulp van den kathetometer met

het niveau van de verdeelingen op de af te lezen manometerbuizen

voor en na het aanbrengen van de watermantels mi , tuz , «?3 , m^ .

Om het peilglas zijn ter bescherming van den waarnemer naar

achteren en op zijde ijzeren platen, naar voren een dik spiegelglas

aangebracht.

Een kranenbord met geleidingen, welke op de teekening PI. I

fig. 1 en 2 gemakkelijk te volgen zijn en dus wel geen bijzondere

beschrijving behoeven, maakt verder bij het peilglas mogelijk:

P. het afsluiten door kg van de geleiding, Sj, langs welke de

druk door gecomprimeerd gas wordt overgebracht ^).

2°. het aflezen van den druk (/:« gesloten), die langs deze gelei-

ding wordt overgebracht, op een hulpmanometer il/, voordat men

bet samengeperste gas den druk in den meettoestel laat overbrengen,

om te weten, welke manometer moet worden aangekoppeld.

S**. het willekeurig afsluiten of aankoppelen van den hulpmano-

meter, wanneer dit, terwijl drukmetingen geschieden, wenschelijk

blijkt (door U^q).

40. het luchtledig zuigen van de geleidingen (door Atq of ku voor

het aankoppelen van sj en s^) en het vullen van het reservoir R^

roet kwik langs k^ (mot ki,).

5*. het koppelen met den open standaardmanometer (door ku).

Op de OTerpiJpen O zijn, wanneer de toestel als manometer gebruikt

wordt, by X (zie fig. 3) de bodems der waterbaden geschroefd, op welke

de glazen waterbaden met caoutchouc zijn bevestigd. De temperatuur

•) B^V. 900 bvb «lm iwiiiiinilm^ ^t-i-ll iiii;ii i i n IochIc'! nis (li«« VJIII Dr. SlERTSKMA

Goam. N*. 49, of Mn bui«, din ih* mnnomiti m \<rliin<ll met (Ie iii ccii nndnro /,unl

gtpluttto ptteNMter voor b|j Ugo temperatuur ^
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wordt door circulatie i) en met behulp van roerders rj, rg, r^, r^

standvastig gehouden, terwijl thermometers (niet in de figuur geteekend)

veroorloven de temperatuur op verschillende hoogten te bepalen.

De roerders worden gedragen door hel statief S^ hetgeen zoo is

ingericht, dat het ook gemakkelijk verwijderd kan worden.

§ 5. Eenige opmerkingen over schoonmaken^ inkitten en vullen.

Het schoonmaken der buizen is van groot belang. Alleen wanneer

dit met bijzondere zorg geschiedt, is het mogelijk dat de menisci

steeds onberispelijk blijven. Wat de maatregelen betreft om dit te

verzekeren, kan ik verwijzen naar Comm. N". 27. Het verdient echter

vermelding, dat het niet mogelijk zou zijn, om deze manometer-

buizen zonder bijzondere voorzorgen met salpeterzuur enz. uit te

koken. In de eerste plaats is de wand op vele plaatsen zeer dik

;

de buizen zijn verder zeer lang en eindigen aan de eene zijde in

een betrekkelijk nauw buisje, aan de andere zijde in een uiterst

nauw capillair, door welke zij nagenoeg zijn afgesloten. De moei-

lijkheid, welke hieruit voortvloeit, werd overwonnen door de buizen,

als in fig. 2 PI. II is aangegeven, te brengen in tot dit doel ver-

vaardigde kookbuizen van gewone wanddikte, in welke de tot het

schoonmaken dienende vloeistof, die dan tevens de aan beide zijden

niet geheel afgesloten manometerbuis vult, verhit wordt, totdat deze

ook binnen de manometerbuis begint te koken.

Om de manometerbuis wordt een platinadraad geslingerd, die het

aanraken van manometerbuis en kookbuis voorkomt, en dient om
de manometerbuis uit de kookbuis te lichten.

Bij het inkitten van de manometerbuizen in de overpijpen, moet

er voor gezorgd worden dat de assen van beiden volkomen samen-

vallen. Het bleek wenschelijk voor dit doel bijzondere mallen te

maken, in welke de buis en de overpijp worden vastgezet. Zie

fig. 3 PI. II.

Op het met schroefdraad voorziene uiteinde X van de overpijp,

wordt een messing buis geschroefd, waarin twee venstertjes e zijn

uitgesneden en waarin de steel van de manometerbuis door de in

tweeën gesneden houten stop h kan worden vastgezet. Over het breedere

benedendeel van de overpijp en bij A sluitend om de eerstgenoemde

buis, schuift men de buis bestaande uit een nauwer en wijder stuk, in

welke bij ^, d en eveneens bij e venstertjes zijn gesneden. Door een

nauwsluitende ring bij / centreert men beide buizen verder op elkaar.

') Over welke ik hier niet zal uitweiden. Worden de piëzonieters bij andere tem-

peraturen gebruikt zoo omgeeft meu ze met dampmantels (of vloeistofmantels ver.

warmd door dampmantels).
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In het wijde uiteinde der tweede buis kan dan door een eveneens

in tweeën gesneden houten stop bij a het benedenreservoir van de

manometerbuis worden vastgezet.

Het inkitten geschiedt nu als volgt: De manometerbuis wordt

verwarmd tot even boven 't smeltpunt van de kit, die in een dun

laagje over de buis wordt uitgebreid. Ondertusschen wordt ook

het stalen stuk met de aangeschroefde koperen buis tot ongeveer

dezelfde temperatuur verhit. De manometerbuis wordt dan (in om-

gekecrden stand van fig. 3) in het stalen stuk geschoven, de tweede

buis er over gesehoven en de halve houten stoppen op hunne plaats

gebracht. Op deze wijze wordt de manometerbuis juist gecentreerd

en de ruimte tusschen manometerbuis en overpijp geheel met kit

gevuld. Door de venstertjes e giet men dan kit bij. Is deze gestold,

dan keert mon den toestel om (stand als in figuur 3) zoodat het

glazen reservoir komt te rusten op het kraagje c van doorgezakte

kit. De overtollige kit wascht men met benzol weg.

Wat het vullen met zuivere waterstof betreft kan ik verwijzen

op Comm. NO. 27, wat het draaien van de manometerbuis om de

as van het buisje h, ten einde de afsluiting van het gas door

Yooraf in het reservoir gebracht kwik tot stand te brengen op

§ 3 boven.

§ 6. Calibratie, inhondabepaling en meting van het normaalvolume.

Om de verdeelde buizen te calibreeren en de inhouden der reser-

voirs te bepalen, wordt aan de afsluitcapillair een wijder buisje

met glazen kraan gesmolten. Aan de andere zijde van de kraan

eindigt het kraan buisje in een fijne punt. De buis wordt geheel

met kwik gevuld. De calibratie en inhoudsbepaling geschiedt door

weging van het kwik dat men uit laat stroomen. Ik zal over deze

bewerkingen en de daarbij noodige correetiën niet uitweiden daar zij

beter bij de mededeeling der verriclito waarnemingen besproken kun-

nen worden, docli alleen vermelden, dat de bedoelde bewerkingen

zeer bespoedigd en tot een hooge mate van nauwkeurigheid opge-

roerd zijn, door de buis te plaatsen in een dubbelwandige met dik

vilt bckleede roodkoperen kast, in binnen- en buitenwand voorzien

met Bpiegelruitcn om over de geheele lengte der verdeclingcn van
de buis aflezingen to kunnen verrichten (zie PI. II fig. 4), tusschen

de dubbcsie wanden van welke kast wuter werd gebracht, terwijl de

gelijk muti((h«5id van de tom|)eratuur met behulp van een roorder

bevorderd werd.

De te calibreeren buis steunt op een houten ring en steekt met
de iuingeMmollen steel verlenging door een in tweeën gesneden caout-

chouc Mtop miar beneden uit. Een roolkopjrcn, met vilt bokleodeen
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met bajonetsluiting aan de kast bevestigde, dop beschermt ook de

punt van de manometerbuis, uit welke hot kwik stroor.it, tegen

temperatuurswisseling en kan gemakkelijk even worden wegs^enomen,

telkens wanneer men weder eene hoeveelheid kwik uit de buis wil

laten uitstroomen.

Wat de instelling op het normaalvolume betreft, deze geschiedt

terwijl do manometerbuis is geplaatst in een dergelijke dubbelwan-

dige kast als do zooeven besprokene (zie PI. II fig. 5), doch in welke

slechls kleine venstertjes behoefden te worden aangebracht, daar het

alleen noodig is den stand van het kwik in de iZ-buisjes en van

den thermometer af te lezen. Men verkrijgt door deze aflezingen en

die van den standaard barometer een volkomen scherpe bepaling van

het normaal volumen, hetgeen voor de vaststelling der isothermen

van groot belang is.

Natuurkunde. — Do Heer van dek Waals biedt, namens den

Heer N. Qüint Gzn. een opstel aan, getiteld: y^lsothermhe-

palingen voor mengsels van chlooncaterstof en aethaan.

Inleiding.

Bij den aanvang van dit onderzoek bestonden er weinige waar-

nemingen, geschikt tot eeno toetsing van de theorie van Prof. van der

Waals over 't gedrag van mengsels van twee stollen. Alleen Kuenen

had toen een aantal mengsels onderzocht eu zijne waarnemingen

met gemelde theorie in overeenstemming bevonden. Ten einde nu

het materiaal op dit gebied te vermeerderen (waartoe sedert ook

VAN di:r Lee, Yerschaffelt, Hartman hebben bijgedragen) werden

door mij onderzocht mengsels van chloorwaterstof en aethaan. De

uitkomsten der isotherm-bepalingen eu eene korte beschrijving der

proeven laat ik hier volgen ; nadere bizonderheden benevens eene

berekening van volume-contractie enz. hoop ik weldra te publiceeren.

De stoffen.

Uit de theorie volgt, dat sommige mengsels bij condensatie bij

eeno bepaalde temperatuur vertoonen moeten het verschijnsel aan-

geduid als retrograde condensatie tweede soort. Dit verschijnsel

had KuEXhN niet kunnen waarnemen, daarom was het wenschelijk

stoften to kiezen, waarbij theoretisch althans het verschijnsel der

r. c. II zich moest voordoen,

Zooals Kuenen in Phys. Soc. (13) 10, 1895 aangeeft is dit het

5
Verslogeu der Afdeeliiig Natuiuk. Dl. ViU. A". iSyy/lUOO.
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geval bij een aantal mengsels, wanneer van de stoffen, die gemengd

worden, diegene, welke de hoogste dampdrukken heeft, ook tevens

de hoogste kritische temperatuur bezit. Zoo viel dan de keus op

chloorwaterstof en aethaan, daar ieder dezer stoffen tevens een ge-

makkelijk bereikbare kritische temperatuur en kritischen druk bezit.

Chloorwaterstof werd gemaakt door druppeling van geconcentreerd

zwavelzuur bij zuiver zoutzuur, waaraan eenig ferrosulfaat was toe-

gevoegd. Het aldus verkregen en later gedroogde gas was zeer

zuiver, zooals blijkt uit de geringe drukvermeerdering (l»ij 21° onge-

veer 0,2 atm.) bij de condensatie en de overeenstemming van de

kritische gegevens met die van Anödell.

Tot het verkrijgen van aethaan werd natriumacetaat aan electro-

lyse onderworpen, het daarbij ontwikkelde gas bij lage temperatuur

(circa — 50°) gecondenseerd, de dampphase verwijderd en uit de

vloeistofphase een voorraad gas verzameld. Hoewel doze methode

dezelfde is als die, welke Kuenen goede resultaten had verschaft,

zoo mocht het mij niet gelukken, dit gas even zuiver te krijgen

;

dit C2 Hfl vertoonde bij condensatie bij 21** eene driikvermeerdoring

van 1,4 atm. Daar evenwel de door mij waargenomen getallen (krit.

temp. 31°,88
;

krit. 'druk 48,94 atm.) dicht kwamen bij die, welke

Kuenen voor zijn aethaan gaf (krit. temp. 31,95 k32,2; krit. druk

48,64 h 48.91) en bovendien aethaan moeielijk volkomen zuiver te

krijgen is, zooals blijkt uit de waarnemingen van anderen (Dewar,

OLSZtwsKY en Haenlen vonden resp. voor krit. temp. 35", 34" en

34*,5 en voor krit. druk 45,2 ; 50,2 en 50 atm.), zoo besloot ik

met het verkregen aethaan de waarnemingen voort te zetten.

De methode.

Do Bamcndrukbaarheid van de beide genoemde stoffen benevens

die van een viertal mengsels (bereid in een geheel uit glas bestaand

menjftocstol) werd vergeleken met die van droge, koolzuurvrije lucht

bij temperaturen, die voor de beide stottbn on de mengsels telkens

dezelfdo waren. Het gas werd samengcdrukt ia een gecalibreerde

Cftillctet-buiH, wmirop zich ccno niM. verdeeling bevond en waarvan

't dikwandigo deel gepltwtst was in een waterbad van circa 35 Liter.

Kodut dit water op de verlangde; temperatuur gebracht was, werd

deze conatunt g(dioud(?n door middel vun oenen wisHolstroom, die

twee in het bud geplautHto buizen met Halmiakoplossiug doorliep.

Verder bevonden zieh in dit bad do klos, die diende tot bewoirina*

van het olertromagnetlHch roerdertje iii de Cailhitet-buis eii een

door do waterleiding gedreven roei'dor.
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De temperaturen tusschen 15° en 35° werden a%elezen op een

thermometer, die in Vgo" ^v'as verdeeld ; de overige op thermometers,

die eene verdeeling in Vio" hadden ; telkens werden de thermometer

gecontroleerd met behulp van een normaalthermometer, die aan de

Reichsanstalt met den luchtthermometer vergeleken was.

De drukken werden berekend door gebruik te maken van de

tabel, die Amagat voor de samondrukbaarheid van lucht geeft in

Ann. de Ch. et de Phys. 6^ serie 1893.

De resultaten.

Reeds bij de waarneming van het eerste mengsel bleek, dat het

mij evenmin als Kuenen gelukken zou retrograde condensatie 2« soort

waar te nemen. Kritische raakpunts- en plooipuntstemperatuur toch

lagen zoo dicht bij elkaar, dat ik bijna geen ondc^rscheid tusschen

die temperaturen kon constateeren. Bovendien vertoonde zich ook

bij deze mengsels het verschijnsel van een maximumdruk en eeno

minimum kritische temperatuur, waardoor het gebied, waar r. c. II

mogelijk is, nog beperkt wordt (zie Kuenen, proeven over mengsels

van N2O en CaHe enz. Zeitschr. für phys. Chera. XXIY, 4, 1897).

Die maximumdruk behoort hier ongeveer bij een x — 0,44 en die

minimum kritische temperatuur bij een x = 0,62 (aethaan is als

bijmengsel gedacht), zooals blijkt uit bijgaande graphische voorstel-

ling, welke de ligging van plooipuntslijn, dampspanningslijnen der

enkele stoffen en grenskrommen der mengsels aangeeft. Deze teeke-

ning, vervaardigd naar de in de tabellen voorkomende begin- en

eindpunten der condensatie, heeft de volgende tabellen tot grondslag.

HCl
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A. Chloorwaterstof. l'o = ^4,348 cM».

Temp.
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Temp.
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Temp.
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Temp.
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D. M e n g s e 1 II. V,=: 55,887 cM^.

X = 0,4035.

Temp.



( 66 )

E. Mengsel III. V^ r= 54,207 cM^.

a; = 0,6167.

r,,^ 1
Tot. Vol.

!
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Temp.
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F. Mengsel lY. V, = 54,305 cM^.

a; = 0,7141.

1

Temp.
i
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i

Temp.
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verschillen ligt naar het mij voorkomt hierin dat Poincaré in zijne

vergelijking (6) op pag. 8 ten onrechte den term

d Zk
tka —

—

dt

weglaat.

Alvorens echter dit nader aan te wijzen, zij het mij vergund, de

verschillende formules die men voor de voortplanting van het licht

in een aan magnetische krachten onderworpen absorbeereud gas kan

opstellen, met elkander te vergelijken.

§ 2. In de vergelijkingen van Voigt komen de volgende groot-

heden voor:

P. De componenten w, v, lü van een vector (den vector van

Neumann) die in alle media, ook in den vrijen aether, bij de licht-

beweging in het spel is.

2°. De componenten ê, »?, l, van een vector (den vector van

Fresnel), die met den zoo even genoemden verbonden is door de

betrekkingen

9io 9ü 9it 9iö 9y 9w

dy 02 oz Qjc ojo öy

3^. Een • zeker aantal vectoren Pi , Pg > P3 ,...., die op de

evenwichtsverstoringen in de ponderabele molekulen betrekking heb-

ben, en waarvan elk beantwoordt aan eene der enkelvoudige tril-

lingswijzen van een molekuul. De componenten van den vector

P/, worden voorgesteld door Uh , Fa , Wh] eveneens dient de index

h om constante coëfficiënten die bij deze verschillende vectoren te

pas komen van elkander te onderscheiden.

4°. Een vector met de componenten S, H^ Z^ die bepaald

worden door

J=v25 4-^fA£^A, Hz=zs^n-\-2:thVh, Z=y^^Jr^^hW,,. {2)

Jlier stellen de grootheden t constanten voor, terwijl v de snel-

heid van liet lictit in den aether is ').

Tusschon de vectoren (i", //, Z) en (w, y, w) bestaan de be-

trekkingen

at'8""a7 a^/' at^""a3^~a7' dt^'"Sy~~'è^ '
'

^^^

*) Om verwarring in de latere formules te vormyden wijk ik hior en door een

weinig af van de notatie van Voiot, of vim die welke ik zolf vroeger gebezigd heb.
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Eindelijk zijn er een aantal vergelijkingen — voor eiken vector

P/, drie — , die als de bewegingsvergelijkingen voor de ponderabele

materie moeten beschouwd worden. Zij hebben de gedaante

De coëfficiënten (/, ƒ en </ zijn, constanten. De termen met den

eersten coëfficiënt hebben betrekking op de elastische krachten die

in de ponderabele deeltjes werkzaam zijn, de termen met f op een

weerstand die tot eene absorptie aanleiding geeft, de termen met g
eindelijk op de krachten die door het magnetisch veld worden uit-

geoefend. Dit laatste wordt ondersteld homogeen te zijn; de com-

ponenten der magnetische kracht in het veld zijn ^1, J9, C.

In het eenvoudigste geval is er slechtB één vector P. Wij kunnen

dan in (2) de somteekens en in allo vergelijkingen de indices h

weglaten ; natuurlijk is er nu ook slechts één drietal vergelijkingen (4).

§ 3. Op den grondslag der electromagnetische lichttheorie heb

ik vroeger ^) de bewegingsvergelijkingen op de volgende wijze opgesteld.

In de ruimte-eeuheid liggen N aan elkander gelijke molekulen

;

elk daarvan bevat een bewegelijk ioon met de lading e^ en de effectieve

massa x. De verplaatsing van zulk een ioon uit zijn evenwichtsstand

heeft de componenten x, y, z, zoodat ex, ey, ez de componenten

van het electrisch moment van het molekuul zijn.

De componenten van het electrisch moment per volume-eenheid

noemde ik M^, M^, M,; de wiiarden dezer grootheden waren

Mx = iV« X , My = A'e y , M, = Ne z,

waar de strepen dienen om middel waarden over een groot aantal

deeltjes aan te wijzen.

Ik stelde mij verder voor dat de in trilling verkeerende ionen

een bowegingstoestand in den aether met zekere dielectrische ver-

plaatsingen en magnetische krachten opwekken en dat bovendien,

onafhankelijk van de ionen, nog eene evenwichtsverstoring in den

aether met de dieloctrische verplaatsing (/„ , (j^ , h^) bestaat. Ten
einde de bewegingsvergelijkingen voor een der ionen te verkrijgen,

construeerde ik rondom het beschouwde molekuul een bol B^ waar-

') In het vervolg wil //enz." steeds zeggen dat er uog twee vergelijkingen zijn, die

op de y- en de z-as betrekking hebben, en uit de neergeschreven vergelijking door

letterverwisseling volgen.

-) LoRENTZ, \ji\ tla'orie clectromagnt'tique de Maxwijx et son applicntion aux corps

mouvauts, Leiden, Brill 1S92. Ook Arch. néerl. T. 25.
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van de straal zeer klein is ten opzichte van de golflengte, maar

zeer groot in vergelijking met de molekulaire afstanden. Voor de

componenten der electrische kraclit, die door de binnen dezen bol

liggende molekulen wordt teweeggebracht schreef ik

3E', ^\ 3'.

Verder stelde ik voor de cwnponcnten der elastische kracht die

het ioon naar zijn evenwichtsstand terugdrijft

— fx, — fy, — fz ,

en voerde drie hulpfunctiën ?0?^
, 5)?^ ,

^i, in, die voldoen aan de

vergelijkingen

(^ - ;^ ^.H =-* " M.
. }...... (5)

Hierin is weder, even als boven, v de snelheid van het licht in

den aether.

Ik vond dan ten slotle ^) voor de eerste der drie bewogingsver-

gel ijkingen

Ik toonde verder aan dat de term

«8 (l^X

die betrükking heeft op do demping der trillingen door uitstraling,

roag worden weggelaten. Noemt men vervolgens de middel waarden

van allo termen, deelt iikmi door e, en merkt men op dat S' even-

redig met Mc mag gubtold worden, dan verkrijgt men

') t «. p. i U8.
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= ^'
i-3;^+3V3i + 3T37-v-^-3^J + ^^^-'^- ^"'^-

'
^'^

Hier is 3' eene constante.

Wanneer het ioon een met de snelheid evenredigen weerstand

ondervindt, moet in het tweede lid der vergelijking (6) een terra

dx— e
dt

worden opgenomen ; is er eindelijk ook nog een magnetisch veld,

met de magnetische kracht (^, i?, C), dan heeft dit een term

\ dt dt J

ten gevolge.

Daardoor gaan de vergelijkingen (7) over in

v„
.

X 32M,
.

c 3M, 1 /^3Mv „3ISL

1
'^ Ne^ dt* '^N^ dt Ne\ dt 8e A (

_ r3«jO?, 3^, 3^j9f._]^3J^.l-' L3^ ^3^3v^3ar3^ va dt'i^ ^'' '

(8)

enz.

§ 4. Men kan de bovenstaande vergelijkingen in een vorm bren-

gen, die meer overeenkomt met dien der gewone electro-magnetische

bewegingsvergelijkingen, en waarin zij beter met de formules van

VoiGï vergeleken kunnen worden. De beschouwde electrische tril-

lingen gaan nl. van eene magnetische kracht ^ vergezeld, die men
kan splitsen in twee deelen .^i en ^2, liet eerste afkomstig van de

trilli^igen in de ponderabele molekulen, en het tweede behoorende

bij de dielectrische verplaatsing
(/"o, (/o, ho).

Voor de componenten van ^i vindt men ^)

'^'^ ~
3^3« dzdt ' ^'' -

dzdt m7 ' ^'' --M^t~^ydt' ^^^

terwijl .^2 voldoet aan de vergelijkingen

') t. JU p. § 124.

Verslagen der Afdeeliug Natuurk. Dl. VIII. A». 181)9/1900.



( 74)

-èt
-*'''

V3~- "97^' a«
"

V-37~ 977'

3.f)2r

\ ó V o X /9 < \ 9 ^ 9

"Wij stellen verder ter afkorting:

(10)

e.
9-?Wx

,

92s»?y
,

92?0?^ 1 92?Ü?x
+

9 a^ 9if 9]/ 9^ 9^ v^ 9 <^

en leiden uit deze vergelijkingen af

+4;r v2/o,eiiz. (11)

'è^y 9^.__^r9 0)?. 9 5)?^ 9 9q 9 /«o

9?//
'
enz.

'è z dy 9«=^L9y ds

of, wanneer men (9) en (10) in aanmerking neemt,

9 d y d t d X d 2 d t d y 9 dt
(3')

Deze vergelijkingen doen ons in ^ de electrische kracht herkennen.

Ten gevolge van (11) gaan de vergelijkingen (8) over in

1 (r^^, „aMA
7^'+ïv7 3«2 "^7Ve2 9é A'

welke vergelijkingen nu het verband tiisschen electrische kracht en

electrisch moment uitdrukken.

AVij kunnen eindelijk uit de vergelijkingen (9) afleiden

3^iz __ a^^i,, __ B r92^?;r 92 ?0?« 9^JW.

9 y 9 ~ 9 < L 9 if' 9^ 9y 9;*? 9^

of al8 ihcn (11) in aanmerking neemt

du dz 9<U2 at- ^ .1

^

A^ia

4 ;r
3^
3« *

WegcHB het verband tuHHchen (/o, ffo^ ^0) c° •C>2 is

. 3 /n 3 «Os* 3 •S>2v

3 t
""

3 .y 3 5
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en let men buvendien op (5), dan kan men voor de verkregen ver-

gelijking schrijven

Deriialve, wanneer men een nieuwen vector t'' bepaalt duor

I> = M-f ^„ (2')

3«»_3«' = 4,^'. . . (O

Daar <J de electrische kracht voorstelt, ie ^/4 rr v* de dieleotrische

ver})laatBing in den aether; © is derhalve de totale dieleotrische pola-

risatie in het medium, en ^ de verplaatsingsstroom. De vergelij-

kingen (1') drukken dus het gewone verband tusschen de mat^netische

kracht en den electrischen stroom uit.

In (!'), (2% (3'), (4') hebben wij nu het volledige stel bewegings-

vergelijkingen verkregen. Men had daartoe ook kunnen geraken

langs den weg dien ik in mijn „Versuch einer Theorie der electri-

schen uud optischen Erseheinungen in bewegten Körpern" gevolgd

heb; aan de daar voor het verband tusschen € en M aangenomen

vergelijkingen had men slechts de termen behoeven toe te voegen,

die den invloed van een weerstand en van een magnetisch veld

uitdrukken. De hier gegeven afleiding is wel omslachtiger, maar

diingt dan ook dieper in het mechanisme der verschijnselen door.

^ 5. liet is nu gemakkelijk in te zien dat de uit de electro-

magnetische lichttheorie afgeleide vergelijkingen geheel met die van

YüiuT overeenstemmen, wanneer men in deze laatste slechts één

veetor P aanneemt.

Wanneer men nl. in de formules van VoiGT

3 u 3ü dto

3Ï' 37' 5T
-'•"• f' ^'

'-"'•-• ^''

^

vervangt door
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^x ^._ _ _ __
V2' 47rv2' v2 ' v2 ' v2 '4 7rv2'
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4
blijft de term ^ ns^ e Mx het geheele moment M^. bevatten. De ver-

o

ji^elijkingen (4) gaan dus thans over in

M/,x TT V* Mx H +
A A

_£^ 9Ma^_ J_/^3Ma,_j^3Ma.n
^ Nel 3« AV/. V 3 /! 3 < /

. . (4">

enz.

Vervangen wij nu in de vergelijkingen van VoiOT, zooals ze zijn

in het geval van een zeker aantal vectoren P, de groothwlen

3« , _

weder
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maar
— 4 ;i v2 Mx.

Dit verschil is echter voor het doel flat wij hier beoogen van

geen belang; wij zullen kunnen volstaan met de beschouwing van

molekulen met 66n bewegelijk ioon, of één vector P, en al wilden

wij een meer algemeen geval beschouwen, dan zouden wij toch in

hoofdzaak tot dezelfde gevolgtrekkingen komen.

§ 7. PoiNCARÉ beperkt zich tot platte golven die zich in do

richting der 2:-as voortplanten en voert geen weerstand in ; wel

neemt hij verschillende ionen in elk molekuul aan.

Hij stelt door (X, F, Z) de geheele „dielectrische polarisatie",

door {Xhj Fa, Zh) een der deelen daarvan, door (/", //, //) de die-

lectrische verplaatsing voor. Zijne vergelijkingen, waarin ik ten

deele de boven gebezigde notaties invoer, luiden dan

waarin Aa , L^ en f/, constanten zijn, en ^)

8V
8^2
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Uit doze verfoei ijkingen volgt

B'^^x , 3^Sx > (17)

©, = o .

Do oomponenton dor dioloctrisohft verplaatsing in den aether

/, ./, h noemende, hebben wij

(lyz=iny' g , (f. = 4 71 v^ A ,

en verder, wanneer wij thans het clectrisch moment per volume-

eenheid niet door (M^^, My, Mj), maar door (X, y, Z) voorstellen.

Dit in (17) substitueerende verkrijgen wij juist de vergelijkingen

(IG), die zooeven aan Poincaké ontleend werden.

Voor onze vergelijkingen (4') kan, als er geen weerstand is, in

de nieuwe notatie geschreven worden

^^A,--.v^X + ^, ^^
_J_(c^J:*_779^')==4.vV, enz.

Neh V 3 < 9 « /

Deelt men dit door 4 ;;i v^ ^ g,j g^gj^ „jg^

= ^A t

4 TT V^ iV gA*

fA

4 7ï v^ N e^ L\

1

4 ;r V* jV ej
= «A

dan komen wij juist tot bovenstaande vergelijkingen (15) van PoiN-

CARÉ. Zijne bew^egingsvergelijkingen stemmen derhalve geheel met

de mijne overeen.
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§ 8. Wy kunnen thans Voigt in zijne beschouwingen voljj^en,

en bepalen ons daarbij tot het geval van één vector P.

Voigt stelt zich in de eerste plaats voor dat een lichtbundel zich

langs de krachtlijnen, die de richting der r-as hebben, voortplant.

Hij noemt

li de veldsterkte,

& den door 2 n gedeelden trillingstijd (kortheidshalve zal ik ^^^

den trillingstijd noemen),

(O de voortplantingssnelheid,

en y. den absorptie-cocfficient, in dien zin dat over een afstand van

ééne golflengte de amplitudo in verhouding van 1 tot e~2 5^ *« verandert.

Verder stelt hij

t^ld=q^y\ yd=&,^ f/d = &\ g/d=k^). . (18)

en vindt dan ter bepaling van co en x voor rechts en links circulair

gepolariseerd licht zijne formules (24) en (25), waarin het bovenste

tceken op rechts en het onderste op links circulair gepolariseerd

licht betrekking lieeft. Om die formules te vereenvoudigen stel ik

d^±kR& — &^^z=S]

zij luiden dan als volgt

= v^ ( 1

Men mag nu aannemen dat zelfs bij de maximale absorptie x nog

zeer voel kleiner dan de eenheid is. Voor de eerste leden der ver-

gelijkingen mag dus geschreven worden

ü)^ on 2 (0^ x.

on door deeling vindt men

«2 &' &^

D«; .i.t<i^ JH iiii, Voor vvt'lkr waarde van »'> dit (;eii maximum zal

') De {(nHittii>iiI ^„ itt «Ic ci^^eii trilliii^rstijd der dcdlfjoH ;
^' is p(mi lijd di(^ vim

(Ion w<>4>r«üiiid iifliniigt,
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zijn. In ieder geval moot die waarde weinig van i^o verschillen,

en als de absorpticbanden zeer smal zijn, mag men in den teller

van (19) »> ^oor d^ vervangen. Dan moet dus de noemer eenmini-

mum worden. Wij sohrijven daarvoor

r^ —— (72 ^«
) 4- ^'2 ^=» — — 9* ^* . . . . (20)

Wanneer niet juist in de nabijheid van & z= &o de twee laatste

termen bijna even groot worden, zullen wij in die termen steeds

O =: »^Q mogen stellen ; het minimum is dan bereikt voor

S=\q^&^ (21)

on de maximale absorptie wordt bepaald door

^ XmKx.. —
•>'^«>o'-i^*V'

Om te bereiken dat dit zeer klein is, zal ik aannemen dat q'^ zeer

veel kleiner is dan 7- . Dan is in den noemer de tweede term

uiterst klein ten opzichte van den eersten, zoodat

n

wordt.

Tevens is nu aan de onderstelling voldaan dat do twoo laatste

termen in (20) elkander niet nagenoeg opheffen.

Voor do vergelijking (21) mogen wij verder schrijven

Wij zullen aannemen dat &' veel kleiner is dan &q. Dan ligt

volgens het bovenstaande q^ ver beneden de eenheid en zal dus,

wanneer i? = O is, het maximum der absorptie in de onmiddellijke

nabijheid van &q liggen. Is bovendien k R i9q groot in vergelijking

met hq^'^o^^ ^ftïi ^^S °i6n schrijven

»9^:h kR& — »>o- = O,

of

& =z 0-0 zp ^ k R,

daar kR klein in vergelijking met &q moet zijn.

Zal men een doublet te zien krijgen, dan moet de afstand der
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twee componenten gToot zijn in veredel ij kin o- mot do broedto flor

absorptiebanden. Sclirijven wij nu voor (19)

2^^ .72 ^'V

dan blijkt het dat zoodra

is geworden, de absorptie 1 + //'-^ maal kleiner is dan do maximale.

Wij kunnen dus rekenen dat de absorptieband zich uitstrekt tot

aan de waarden van O- bepaald door de laatste vergelijking, wanneer

men daarin voor u een getal van matige grootte, stel b.v. 5, neemt.

Zal nu de afstand der componenten grootcr zijn dan de breedte

der lijn, dan moet, zooals men gemakkelijk vindt, lll'^ fiO' zijn.

Daaruit volgt

en daar </' '9o2 veel kleiner is dan &'
»9^fl,

is aan de boven onder-

stelde ongelijkheid voldaan.

§ 9. Wanneer de voortplanting van het licht loodrecht op de

krachtlijnen plaats heeft, en de vectoren P loodrecht op die lijnen

stnan, d. i. in de taal der electro-magnctische lichtthcorie, wanneer

de electrische trillingen loodrecht op de krachtlijnen plaats hebbon,

wordt bij Voigt de voortplant! ngssnelheid r.> en de absorptie x be-

paald door de formules (50) en (51), waarvoor ik, met verwaar-

loozing van x^, schrijf:

en

_ \q^&^S, _ i y2 O-^S,
1

^ ^ [S^i 4. ^'2 ,v2
^ 5^2 ^ ,y'2 ,9.2 J

^ >

Hierbij heb ik

^i — kR,'/ — &Q^ = S,

on

f7^-\-kR .9 — «J^o» = .%

gesteld.

Men toont nu gemakkelijk aan, dat in de boven omtrent de

grootte van de verschillende termen gemaakte ondorstellingon, uit

do7XJ formules het bestjuin van twee ab8or[>tieband(Ui voortvloeit, die

beantwoorden aan do vorgel ij kingen
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5, = en 8^ = 0.

Dit zijn juist de buitenste componenten van het triplet, zooals het

uit fle elementaire theorie van het verschijnsel van Zeeman wordt

afgeleid.

De twee absorptiebanden hebben bij de fjomaakte onderstellinfijen

elk eene breedte die gelijk is aan die van den buiten 't magnetisch

veld bestaanden absorptieband en veel kleiner dan hun onderlinge

afstand.

TTot is nu duidelijk dat dit verschijnsel niet bestaan kon wanneer,

zooals PoiNCARÉ meent, slechts eene zeer kleine wijziging van de

orde van li^ {R de veldsterkte) in de lichtvoortplanting optrad. Im-

mers, wanneer het maximum der absorptie te voorschijn komt op

eene plaats van het spectrum waar, buiten 't magnetisch veld, de

absorptie onmerkbaar is, dan moet op die plaats de absorptie met

een eindig bedrag zijn gewijzigd.

§ 10. Om in te zien hoe het hiermede gesteld is, moeten wij tot

de bewegingsvergelijkingen zelf terugkeeren, waaruit de formules (22)

en (23) volgen. Stel dat, terwijl de magnetische kracht evenwijdig aan

de c-as loopt (.4 = 5 = 0, C=72), de voortplanting van het licht

in de richting der ^r-as plaats heeft, en dat dus de complexe uit-

drukkingen, waarvan de grootheden £/, V, ir, §, »/, ^, enz. de reëele

doelen zijn, alle don factor

bevatten. Het zal tot geen misverstand aanleiding geven, wanneer

wij de letters C/, F, enz. ook gebruiken om die complexe uitdruk-

kingen voor te stellen.

Wanneer de vector P loodrecht op de 2;-as zal staan, hebben wij

W = O, on daarbij past Z = 0. Verder volgt uit (3)

M = O, t> = O, to = — _ (x 4- 1) ^,
ta

uit (1)

en uit (2)

(O"

dus



Hz=

( «4 )

«F

1 + -3(^ + 0"-

co*

en

{y. + if
V= — «r.

»3 + v2(;f +V)2

De twee eerste der vergelijkingen (4) worden derhalve

(-

1 {f\ i q R
ffi ^ ^ {J-J d

en

/ 1 if\ iq li ,^ (X + tr £3r=o,
«2 + v2 (;; + ;)3

of wanneer men de grootheden O-q^ d-\ enz. invoert

{d^-\-id-d^' — &^^)U—ihR&V=(i . . . (24)

^ ^ 0;. -r
«,2 ^ v2 (^ _|_ ,-)2

^ ^ >'

Deze vergelijkingen beantwoorden aan de twee laatste der formules

(6) van PoiNCARÉ, en met zijne redeneering zou het overeenkomen,

wanneer men zeide dat blijkens (24) TJ eene kleine grootheid van de

orde E moet zijn, en dus de tweede term in (25) eene grootheid van

de orde R^. Liet men dan dezen term weg, dan zou in de laatste

vergelijking alle invloed van het magnetisch veld verdwijnen.

Deze redeneering is echter niet juist, en wel omdat in (24) do

coëfficiënt van ü van dezelfde orde als die van V kan worden.

Zooals wij zagen wordt nl. de ligging der absorptiobanden bepaald

door eene der vergelijkingen

-Si = O of -Sg = O
,

duB door

fyi _ ^^2 = ± kR& .

Verder moesten wij reeds aannemen dat kRi9 veel grooter is dan

& &' , Dub is bij bcMiadering de coëfficiënt van U in do vergelijking

(24) dr/ /i'/y, waaruit volgt

U=z±i V (26)

Wat de tweede vergelijking b(;troft, hierin mag bij do waardon

van »9, die aan hot maximum dor absorptie beintwoordon, do laatste
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term worden weggelaten. Immers, als men y.^ verwaarloost, is die term

l — 2ix

(f„2 _ y2) _^ 2 v2 i y.

q^&^i^V. (27)

Uit (22) en (23) volgt dat in het midden van een der absorptie-

banden 6)2—v^ veel kleiner zal zijn dan 2 v^ x . Jn den teller is

X veel kleiner dan 1, en dus kan (27), wat de orde van grootte

betreft, vervangen worden door

2v2»;c 2x
'

Daar bij de maximale absorptie blijkens (23)

is, wordt dit

— 2i&'&QV

en dit mag tegenover den term met k R *> even goed worden weg-

gelaten als i O &' V in den eersten term van (25). Trouwens, als

wij den laatsten term in deze vergelijking weglaten, leert zij ons dat

is, wat mot (26) overeenkomt.

Brengen wij deze laatste vergelijking in de electromagnetische

lichttheorie over, dan wordt zij

M, = ± » M, ,

wat wil zeggen dat wel degelijk, zooals de elementaire theorie het

verlangt, de ionen in cirkels loodrecht op de krachtlijnen rondloopen

en dat daarbij tegengestelde bewegingsrichtingen voorkomen al njuir

gelang de trillingstijd van het invallende licht aan de eenc of de

andore buitenste component van hel triplet beantwoordt.

Bij de beschouwingen, die ons tot deze uitkomsten geleid hebben,

hebben wij moeten aannemen, dat de ongelijkheden

q^ < en k R'y &'

zoor sterk bestaan. Dit brengt mede dat k R veel grooter is dan
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q
(j^ i>Q en dus volgens (18) -^Ry^ veel grooter diiu *>„. In de taal

fc

der electromagnetische lichttbeorie wil dit blijkens (14) zeggen dat

E
4 71 y^ Ne ^^^^

den trillirgstijd 0^ ver moet overtreffen. Dit zal des te beter het geval

zijn naarmate N^ dus de dichtheid van het gas kleiner is. Inderdaad is

het duidelijk, dat bij genoegzaam kleine dichtheid elk molekuul on-

afhankelijk van de andere moet worden en de uitkomsten der ele-

mentaire theorie, die geheel afziet van de wederkeerige werking der

deeltjes, juist moeten zijn.

Het zou niet gemakkelijk zijn aan te geven bij welke dichtheid

de uitdrukking (28) de vereischte groote waarde verkrijgt. Daarom

was het van belang aan te toonen, dat men, zoodra bij de waar-

neming langs de krachtlijnen een goed doublet gezien wordt, nood-

zakelijk ook bij de waarneming loodrecht op de krachtlijnen tot de

elementaire theorie terugkomt.

Scheikunde. — De Heer Mulder biedt voor de Werken een ver-

handeling aan, getiteld: y,Over Peroxy-zwavelzuiirzilver en

Feroxy-azijnzuiirzilver (ö*^ Yerhandeling)."

Sterrenkunde. — De Heer H. G. van de Sande Bakhuvzcn doet

eene mededeeling aangaande het terugvinden van de Komed
van Holmes volgens de berekeningen van II. J. Zwikrs.

In de Verhandelingen dei* Kon. Akadomie van Wetenschappen

eerste sectie derde deel, vindt men eeno verhandeling van den Heer

H. J. ZwiEBS over de loopbaan van de komeet van Holmes, die

van 8 November 1892 tot 13 Maart 1893 was waargenomen. Met

fjroote zorg is door den Heer ZwiEUS nit die waarnemingen de UKH^st

waarscjhijnlijke Inian afgeleid, wcdki; (iene ellips Ideek te zijn, waarin

de konic^et bij haar grootsten afstand van de zon tot di(dit bij de

JupiterlMum naderde, en bij haar kleinsten afstand tot de zon nog

buiten de bmiii van Mars l)l(!ef; de ondoopstijd IxMlroeg ongeveer C

jaar en 11 miumden. In 1898 en 1899 zou do kouKMït v(5rmoed(»lijk

weer zoo «liclit bij d(^ mirde komen, dat zij zou kuniKni woideji

waargenomtui.

De Heer ZwiKitb heeft in de genoemde verhandeling de storingen

berekend, welke de komeet tot het einde vun 1898 zou ondergaan,
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en later in oene verhandeling in de Astronomische Nachrichten, Band

140 pag. 9, heeft hij die storingsberekeningen voortgezet tot 9 Sep-

tember 1899. In eene daarbij gevoegde ephemeride heeft hij de

plaatsen opgegeven, wellie de komeet volgens zijne berekeningen aan

den hemel zou moeten innemen. Naar aanleiding van deze ephe-

meride is de komeet den lO'^eu Jm^i door Perrine op het Lick-obser-

vatorium als een zwak neveltje teruggevonden, dat in Rechte klim-

ming 22%2 en in Deolinatie 4'17" van de berekende phiats afweek;

de fout dor ephemeride is dus klein. Verder bleek, dat de komeet

zich juist bevond in de baan, die zij volgens de berekening van Zwiers
zou moeten afleggen, en dat men geheele overeenstemming tusschen

de waargenomen en berekende plaats verkreeg door den omloopstijd

0,397 dag te verlengen. Daar Zwiers de middelbare fout van den

omloopstijd op ± 1 dag had geschat, blijkt de juistheid van de

uitkomsten zijner berekeningen noggrooter te zijn dan hij vermoed had.

Vermoedelijk zal van de door Zwieus berekende elementen alleen

de omloopslijd een weinig moeten verbeterd worden ; met zekerheid

is dit echter eerst te zeggen, wanneer er meer Wiuirnemingen omtrent

de komeet zullen volbracht zijn. Voor het oogenblik heeft de Heer

Zwiers alleen eene verbeterde ephemeride berekend, in de onder-

stelling van eene verlenging van den omloopstijd met 0,4 dag. Eene

geheel daarmede overeenstemmende ephemeride is in N^ 4Ü4 van

het Astronomieal Journal afgedrukt.

Vuur de Buekerij wordt aangeboden, namens den Heer Wilh.
Klinckekt: „Das Licht, sein Ursprung und seine Function als

Warme, Klectrizitat, Magnetismus, Schwere und Gravitatiou'.

Na resumtie van het behandelde sluit de Voorzitter de vero:aderin2'.

(5 Juli 1899.)
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TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 30 September 1899.
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Voorzitter: de Heer II. G. van de Sande Bakiiuyzen.

Secretaris: do Heer J. D. van der Waals.

Inhoud : Ingekomen stukkon, p.' 89. — Mededeeling ran den Heer Beijikinck : n^rer do

Indigovurming uit de Weede (Isatis tinotoria)", p. 91. — Mededeeling van den Heer

Uakhi IS RüOZBBOOM : „McD^kristullen van kwikiudid en kwikbroraid", p. 99. — Mede-

deeling van den Heer Bakiiiis Uoozbboom. namens de Ilecren Ebnst Cohkn en

C. VAN Eyk : „De Enautiotmpie van het Tin (II)", p. 102. — Mededeeling vanden Heer

Bakiii 18 UoozEBOOM, namens den Heer Kknst Cohkn : „Ken nieuw suurt uvergaugs-

elemeuten (zesde soort)", p. 106. — Mededeeling van den Heer Lobry db Brl'yn, ook

namens deu Heer H. C. Byl: „Over het isodiiildaan", p. 112. — Mededeeling van den

Heer Kamkbungh Oxnes, namens Dr. W. tan Bbmmklbn: „Spasmeu in de aardmag-

ucctkracht te Batavia", p. 115. — Mededeeling van den Heer Kambbukgu Onnes:

„Methoden en hulpmiddelen in gebruik bij het Cryogeen Laboratorium" (I),p. 125 (Met 4

platenj. — Mededeeling van den Heer Kameblingu Onnes, namens den Heer Fbitz

Hasenoehrl : „Die Dielectricitiits-constante von verflUssigtem Stickoxydul und Sauer-

stoft*", p. 137 (Met 1 plaat). — Mededeeling van den Heer Hubbbcut, namens Dr. J. F.

VAN Bemmelen: „Resultaten van een vei-gelijkend oudenoek der verhemelte-, orbitaal- en

slaapstreek aan den schedel der Mouotremen", p. 157. — Mededeeling van den Heer V. A.

Jt'uus, namens Dr. A. Smits : „Onderzoekingen met den Micromanometer", p. 160. —
Mededeeling van den Heer Cauuinaal, namens den Heer K. Bes: „Over de vorming

der Eindvergelijking", p. 173. — Mededeeling van den Heer Zaayeb, namens Dr. W.
.Einthoven: „Bydrage tot de theorie van Liitmann's capillair-electrometer", p. 177. —
Mededeeling van deu Heer van deb Waals, namens den Heer E. H. J. Cunaeüs :

„De bepaling van het brekend-vermogen als methode voor het onderzoek naar de

samenstelling der coëxisteerende phusen bij mengsels van aceton en aether", p. 191

(met 1 plaat). — Aanbieding door den Heer van deb Waals van eene verhandeling

van den Heer R. Sissingh : „De algemeene eigenschappen der optische afbeelding

door centrale stralen in een reeks van gecentreerde bolvormige oppervlakken", p. 198.

—

Aanbieding door den Heer Mabtin van eene verhandeling van den Heer Fritz

NoETLiNG : „The miocene of Burma", p. 198. — Mededeeling van den Heer Haga .-

„Over een door middel van Uranstralen verkregen negatief', p. 198. — Aanbieding van

boekgeschenken, p. 198. — Errata, p. 199.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

7
Verslagen der Afdeeling Natuurk. ül VIU. A". 1899/1900,
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Ingekomen zijn :

l'^. Brief van den Heer II. C. Prinsen Gkerligs te Kagok

Tegal, dankzeggende voor zijne benoeming tot Correspondent.

2°. Brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 10

Juli 1899, met toezending van een missive van den Franschen Gezant

en van een werk, getiteld: „De l'extension du système décimal h

la mesure de la circonférence" par E. Guyon.

Zal ter inzage gegeven worden aan de Leden der Commissie welke

omtrent het vraagstuk der tiendeelige verdeeling van den dag en van

den cirkelomtrek in de Junivergadering 1898 heeft geadviseerd.

3°. Brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 7 Sep-

tember 1899 met verzoek om bericht op een adres van de Commissie

voor de voorbereiding der waarnemingen van de zonsverduistering

in 1901 betreffende een rijkssubsidie.

Deze brief wordt in handen gesteld van een Commissie bestaande

uit de Heeren Korteweg, Kamerlingh Ünnes en E. F. van de

Sande Bakhüyzen om hierover te advLseeren in de volgende ver-

gadering.

4°. Brief van de Kon. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-

Indië dd. 22 Juli 1899 bericht gevende, dat op uitnoodiging der

Regeering door haar een Commissie benoemd is, bestaande uit de

Heeren S. Figee en A. C. Zeeman ter voorbereiding van de waar-

neming der totale zoneclips in 1901.

Dit schrijven zal aan de Commissie uit de Akademic voor de

voorbereiding der waarnemingen worden toegezonden.

5^. Brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 20

September 1899 ter begeleiding van 3 programma's van het T^lö

internationaal Aardrijkskundig Congres te Berlijn.

O®. Brief van het Comité d'Organisation du Congres international

de Physique to Parijs te houden in het jaar 1900, ter begeleiding

van een Programma met verzoek daarop de aandacht der -Neder-

landsche natuurkundigen te vestigen.

De Voorzitter meent dat aan dat verzoek het best voldaan kan

worden, indien meerdere {)rograinnia's wonh'n aangevraagd en de

natuurkundige leden der Akadeniie voor doelmatige verspreiding zorgen.

7^ Brief van den Heer J. Tideman te 's Gravenhage, dd. 14

Juli 1899 inlioudend(! verzoek, dat de Afdcuiling Imar oordeel uitspreke

over de vnuig of het jaar 1900 of 1901 als h(;t eerste jaar dor 208te

eeuw moet jumgemerkt worden.

De Voorzitter meent, dat dit geen wetcmscliappcïlijke kwestie is, en

het du» niet op den weg der Afdtjeling ligt zich hi(?rover uit te sprek(m.
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8^. Brief van den Heer M. Moilrlon, dd. 20 September 1899

bericht gevende van de afzending van eenige afdrukjes van de 2™»

Edition de la Classification decimale appliquée aiix Sciences gcolo-

giques. Zal aan de geologische leden der Afdeeling ter inzage wor-

den gegeven.

9*^. Circulaire van het British Association Committee on zoolo-

gical and botanical publication.

Wordt aan den Heer Hoek, die over eene vroegere circulaire

van het British Association Committee in 189G advies heeft uitge-

bracht, ter inzage gegeven om na to gaan, of dozo circulaire tot

nadere opmerkingen aanleiding geeft.

Plantenkunde. — De Heer Beijerinck spreekt: j^Over de Indigo-

vorming uit de Weede (Iaat is tin dor iaf' ^).

Eenige jaren geleden wenschte ik mij op de hoogte to stellen

van de zoogenaamde „indigofermentatie" waarover door Alvarez
nadere bijzonderheden waren medegedeeld. Hij onderzocht Indigofera

en zegt dienaangaande het volgende ^)

:

„Indien men een decoct van de plant maakt en dit steriliseert,

na het in reageerbuizen of in PASTEUR'sche kolven gebracht te hebben,

dan blijft de roodachtige kleur van de vloeistof vele maanden onver-

anderd, zonder dat er indigo ontstaat. Maar wanneer men er eenige

mikroben van het huidje van een gewone indigofermentatie aan toevoegt,

of ook de bijzondere bacterie, die daarbij werkzaam is, geisoleerd,

dan ziet men na verloop van eenige uren een overvloedige indigo-

vorming."

Ik trachtte toen uit weede (Isatis tindoria), waarin volgens de

literatuur indican, d. i. dezelfde indogoleverende stof zou voorkomen

als in de andere indigoplanten, een decoct te maken, waarmede ik

1) Het was aanvankelijk miju plan om te handelen '/Over de rol der enzymen

en bacteriën bij de indigovorraing." Ik heb daarvan voorloopig afgezien en deel

thans slechts een gedeelte mijner onderzoekingen mede, omdat mij gebleken is, dat

ook de Heer Hazewinkel op het Proefstation voor Indigo te Klaten op Java, juist

daarover belangrijke uitkomsten verkregen heeft, die echter om bijzondere redenen,

tot nu toe alleen aiau enkele deskundigen zijn medegedeeld. ïoch zal ik het niet

kunnen vermijden om in het volgende enkele door mij vastgestelde feiten aan te

voeren, waarvan de prioriteit wellicht den Heer Hazewinkel toekomt, zouder dat ik

iu de gelegenheid beu daarop te wijzen. Ken onbescheidenheid moet ik echter begaan:

de Heer Hazewinkel heeft, reeds vóór mij, het teit vastgesteld, dat bij de splitsing

van het indican, door het indigoenzym en door zuren, indoxyl wordt gevormd.

'j Comptes rendus T. 105, pag. 287, 1887.

7*
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de proef van Alvarez kon herhalen. Maar hoe ik het ook aanleg<le,

ik kon uit weede noch door koken, noch door extractie bjj lage tem-

peratuur, sap verkrijgen, dat aan de lucht onveranderd bleef. Steeds

zet zich daaruit na korten tijd van zelf indigo af, zonder dat

daarbij van den invloed van bacteriën of enzymen sprake kan zijn,

zoodat het woord „indigofermentatie" hier geheel misplaatst zou wezen.

Ook opzettelijk toegevoegde bacteriën of enzymen begunstigen de

indigovorming uit weededecoct niet.

Later was ik echter in de gelegenheid om mij te overtuigen, dat

de opgave van Alvarez juist is, zoowel met betrekking tot het

decoct van Indigofei-a leptostachya als tot dat van Fohjgonum tlnc-

torium M, voor welke laatste plant een overeenkomstig feit als

Alvarez beschrijft ook reeds door Moliscu is vastgesteld ^).

Daardoor was voor mij het bewijs geleverd, dat de indigoplanten

tot twee physiologisch verschillende groepen moeten behooren en ik

onderwierp de betrokken chromogenen aan een verder onderzoek,

waarbij het volgende is gebleken.

Het chromogeen van de weede is niet zooals gewoonlijk wordt

aangenomen indican, maar het zeer vergankelijke indoxyl C^ïFNO.

Daarentegen bevatten Indigofera leptostachga en Polygonmn tindo-

rium het standvastige glucosid indican, waarvan de bestanddeclen,

in overeenstemming met het door Mauciilewski en Raücliffe^)

uitgesproken vermoeden, indoxyl en suiker zijn, hetgeen het eerste

door den Heer Hazewinkel, en zonder dat ik van zijn onderzoek

kennis droeg, ook door mij tot zekerheid is gebraclit. Daar de weede

als „indoxylplant" geen indigoglukosid bevat, ontbreekt daarin even-

eens een enzym om dit glukosid te ontleden. De twee genoemde

^indicanplanlen" daarentegen bevatten wel zulk een enzym, wat

reeds in 1893 door den Heer van Lockeren Oampacne ten opzichte

van Indigofera waarschijnlijk was gemaakt i). Ik heb dit enzym,

al is het ook in ruwen toestand, op vrij groote schaal bereid en

hoop de daarmede genomen proeven later te beschrijven.

Het belangrijke verschil, dat tusschen „indoxyl-" en ,,indican-

') Ken groole boeveellteid materiaal van de/e Indhjofera, zoowol planten als /aden,

beb ik te danken nan den lieer van liUOKKUEN (/AMI'aonk te Wa<;enin<;en. Deze in te-

re«Mnt«, uit Nut»l afkointttij^e plunt, is op den vollen grond in den tuin te Delft

gekwfekt teer ryk nan indican ; te Wa<feningen waren vele exemplaren de/.en /onier

meer dan 1.50 Meter lioo;^ geworden. Vohjijonum tincLonnm. komt uit (.)\\\\\\\ en is,

eretialf de weede, in den xaadlinndel van Vilmorin te Par\JH.

«) .Hit«.ber, d. Akad. d. Wi»». zu Wien. Matli. Nnturw. Klasse U<1 107 |).i<. 7')«, 1808.

*) Journ. 8o«. for chem. Induntry T. «7 pag. 130, 18'.)8; Clicm. Centralhlatt \V\

66 png. 204, 1898. D.inkliaar gedenk ik (1(' hulp, welke mijn eliemisctiw! (•i)lle<i;a's

llOOOEWKHrr en Hrhkkmi mij Ity het detern.ineeren van het indoxyl verleend hebhen.

*) Yerebig uiutrent ouderaoekin^eu over indigo, pag. \% iSanuirang 18'J3.
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planten'' bestaat, wordt vooral bij <le verschillende extractiemethodeil

bemerkbaar. Daarover het vol<,^en(le.

Extraheert men „indicanplanteu" met water benoden de tempe-

ratuur waarbij het indigoenzym onwerkzaam wordt, bijv. beneden

40° C. of 50° C. („koude extractie"), en zorgt men daarbij voor vol-

ledige luchtafsl uiting, dan verkrijgt men een indoxyloplossing. AVor-

den diezelfde „indicanplanten" daarentegen door koken geëxtraheerd

(„decoctie") dan zal liet indigoenzym vernietigd worden en men verkrijgt,

onafhankelijk van luchtafsluiting of luchttoetreding, een indicanoplos-

sing. Zoodanige indicanoplossing is bij afsluiting van mikroben vol-

komen houdbaar, maar kan, hetzij door het afzonderlijk bereide

indigoenzym, of door zekere bacteriën en gistsoorten, of eindelijk door

koken met zuren in de bestanddeelen indoxyl en suiker omgezet

worden, ik heb daaruit het „ruw indican" in drogen toestand bereid

door het droog indampen der decocten, zoowel van Iniliijofera leptn-

siacliya als van Polyyonum tindorium. De daarbij verkregen lak-

achtige bruine massa is broos en kan goed gepoederd worden.

De weedeals „indoxylplant", geeft daarentegen bij „koude extractie"

en bij „decoctie" steeds hetzelfde product, n.1. een indoxyloplossing.

Hierbij moet in beide gevallen zooveel mogelijk voor luchtafsluiting

gezorgd worden om te voorkomen, dat dit zoo gemakkelijk oxydeer-

bare lichaam reeds in het blad zelve wordt omgezet, want dan is het

indigoblauw verloren. Bovendien geeft luchttoetreding in een afster-

vend weedeblad nog op een andere wijze tot indoxylverlies aanlei-

ding onder vorming van onbekende kleurlooze en bruine stoffen.

Een voldoende luchtafsluiting wordt bij de extractie het gemak-

kelijkst op de volgende wijze verkregen '). Een goed sluitende wijd-

monds stopflesch wordt geheel met weedebladen aangevuld, men

overgiet deze met warm water, drukt de bladen aan tot de lucht ver-

drongen is en sluit de stop zoodanig, dat de laatste luchtbel weg is.

Door de luchtafsluiting, geholpen door de hooge temperatuur, sterven

de bladen spoedig af en reeds ua weinige uren kan men een heldere

lichtgele vloeistof afgieten, welke rijk is aan indoxyl. Voegt men

daaraan wat alkali toe en blaast er lucht door, dan slaat het indigo-

blauw neer, waarvan de kleur eerst zuiver voor den dag komt na

aanzuring. Bij voldoende extractietijd verkrijgt men op die wijze uit

weedo een vloeistof waarvan het indoxylgehalte, volgens Reinwardt^),

') De teclinisclie bereiding van indigo uit weede vindt raen beschreven in Giobebt,

Traitó sur Ie Pastel, Paris 1813, en De Pl'YMaurin, [iistruction sur Tart d'extraire

rindigo du Pastel, Paris 1813.

-) In een llj\pport van 6 December 1812 jvan den Voorzitter iler I^ndbouwcoin-

missie van het Departement van de Zuideraee, dat zich als manuscript in de liiblio-

tlieek der Akademie bevindt.



die in 1812 de decoctiemethode op vrij groote schaal heeft toej^epasf,

beantwoordt aan 0,3 pCt ^ zuivere indigo" ten opzichte van de

versehe bladen, welk bedrag in het Zuiden tot het dubbele zou

kunnen stijgen. Bedenkt men dat het indoxyl vooral in de jongste,

nog in celdeeling verkeerende organen is opgehoopt, in volwassen

deelen belangrijk vermindert en in oude bladen geheel of bijna

geheel ontbreekt, dan kan men daaruit afleiden, dat de eerste meer

dan 0.3 pCt. zouden moeten bevatten. Daar in de weedebladeren

omstreeks 85 pCt. water voorkomt zou dit aan iets minder dan 2 pCt.

indoxyl in de droge stof beantwoorden ^).

De eigenschappen van het op de een5 of de andere wijze verkre-

gen indoxylhoudende phintensap zijn de volgende. Het is een licht-

gele, in de koude prachtig groen fluoresceerende vloeistof ; bij ver-

warming vermindert de fluorescentie, die bij afkoeling weer terugkeert.

De reactie is zwak maar duidelijk zuur, natuurlijk niet door het

neutraal reageerende indoxyl maar door plantenzurcn. Aan de lucht

vormt zich op de oppervlakte der vloeistof een koperrood vlies van

indigoblauw

2(C8H7NO) + 02 = Ci«H>oN^02 + 2H20

maar dit geschiedt in de zwak zure oplossingen zoo langzaam, dat

droogdampen aan de lucht, zonder al te groot indoxylverlios mogelijk

is. Het indoxyl zelve is oplosbaar in water, aether, alkohol en

chloroform, in de beide laatste onder langzame ontleding.

Zoodra de vloeistof alkalisch wordt, hoe zwak ook, oxydeort het

indoxyl aan de lucht met groote snelheid tot indigoblauw.

De bewering van Bréaudat ^), dat in het sap van Isatis een oxydaso

zou voorkomen, waardoor deze oxydatie wordt bewerkt, is niet bewe-

zen ; in geen der drie indigoplanten heb ik een uit indoxyl indigo-

blauw voortbrengende oxydase kunnen fiantoonen. Bereidt men n.1.

uit de bladen „ruwenzym" door fijn wrijven onder, en extrahceren

met sterken alkohol, waarbij na uitperscm en drogen een volkomen

kleurloos poeder wordt verkregen, waarin alle aanwezige enzymen

voorkomen, dan vindt men, dat do oxydeorende werking daarvan

op een indoxyloplossing gering is, spoedig ophoudt en door kook-

*) Mnar volgeni een opgave vim »• i,u uu i;\jcj», Der Iiidif^o, pn;?. 2 en 18, VVion

18VS, 'MUI lii't ituli^oKclmlto vim de wccdc sloclitH O.Oli pOt. hcdnigcii. In iniju lidx)-

mtoriiini vond «Ie llt'er van IIasski.t in ren bepaald jjeval 0.05 pCt, in een antleic.u.

ü.07 |*Ct. ih(liK<dtlanw ten u|)/.irlito van liet gewicht der levendir bladen, welk laalMto

geUl iiif't c.n O,.*) |)Ct. indoxyl Icn o|)/.tclito vnn liot droo;;}{ewi(dit overeenkomt.

*) ('oinptM rendno T. 127. png. 70U, lbU8 on T. I2ö, png. 147». \S'J^.
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hitte niet verandert, d.it v-il zegden, niet aan oxydase kan worden

toegeschreven, maar van zuiver physisclien aird is ^).

Wel ontstaat er bij het langzame afsterven van weedebladcn in de

lucht een stof, welke tot een volledige vernietiging van het indoxyl

aanleiding geeft, maar over de natuur van dit lichaam kan ik nog

geen vermoeden uitspreken. Mocht het blijken tot de groep der

oxydasen te behooren, dan staat het met de indigovorming uit indoxyl

toch in geen andere betrekking, dan dat het daarvoor zeer nadeelig is.

Bij de indicanplanten wordt hetzelfde waargenomen. Bij Indic/ofera ia

deze vernietigende werking zelfs zoo sterk, dat daardoor de „alkohol-

proef", waarover later, bij deze plant geheel mislukt.

Ook waterstofsuperoxyd doet het indoxyl langzaam uit de oplos-

singen verdwijnen, zonder dat daarbij gekleurde producten ontstaan.

Sterke zuren bevorderen even als alkaliën hoezeer in veel mindere

mate dan deze, de indigovorining uit indoxyl, waarbij echter steeds

een deel van het indoxyl in een bruinzwarte stof verandert.

In zwak alkalische en in matig zure oplossingen geeft indoxyl,

met isatine verwarmd, ook bij afwezigheid van lucht, een neerslag

van indigorood, dat met indigoblauw isomeer is

C'H^NO 4- C«IPNO« = C'«H»»N«0« -f IPO.

Dit neerslag bezinkt snel uit alkalische oplossingen als fijne roode,

uit zure als grovere donkere kristalnaalden en is zeer gemakkelijk to

filtreeren. Het is oplosbaar in alkohol en kan d:tardoor van het indigo-

blauw gescheiden worden. Verwarmt men een indieanoplossing met

isatine en verdund zoutzuur, dan slaat al het vrijkomende indoxyl

als indigorood neer, en ik meen, dat daarop eene goe<le kwantitatieve

indicanbepaling kan gegrond worden.

Al de hier genoemde eigenschappen van de indoxylhoudende

plantensappen worden in de literatuur ook o[)gegeven van het che-

misch bereide indoxyl, uitgezonderd het gedrag tegenover isatine en

zoutzuur, dat waarschijnlijk ten opzichte van het laatste niet onder-

zocht is.

De natuurlijke indigo, uit weede bereid, bevat een kleine hoeveel-

heid indigorood. Of dit indogorood uit hetzelfde indoxyl ontstaat als

't blauw, of wel uit een isomeer indoxyl, kan ik niet beoordeelen.

Indigorood kon ik overigens ook aantoonen in de indigo bereid uit

indican, hetzij langs chemischen weg door koken met zoutzuur ol

door bacteriën, of ook door enzymen. Een isomeer indoxyl zou (hn

ook aan een isomeer indican moeten beantwoorden.

') In een porceleinen sclia;»ltje bevordert de mndiueniscus de oxytiatie v;in het

indoxyl tot indigoblauw juist op dezelfde wijze als "ruwenzym", dat ia poedervoruj

op de vloeistof ,a;estrooid wordt.
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Yoor hel aantoonen van indigo in de indigoplanten zelve lieeft

MoLiscH in 1893 zijn „alkoholproef" beschreven, waarop hij later

herhaaldelijk is teruggekomen ^). Hierbij worden de te onderzoeken

plantendeelen in een besloten atmospheer aan alkohol- of chloroform-

damp blootgesteld, bijv. door ze in een glasdoos te plaatsen, waarin

een schaaltje dezer stoffen is opgesteld. Bij het langzame afsterven

worden alle indigoplanten hierbij meer of minder blauw, hetgeen

zichtbaar wordt, nadat de bladgroenkleurstof door extractie met

alkohol is verwijderd. Het bleek mij echter, dat daarbij nooit al het

aanwezige indoxyl of indican in indigo verandert. Het beste gelukt

de alkoholproef bij Polygomim iinciorium^ waar ten minste het

meeste indoxyl tot indigo wordt. Bij de weede is het resultaat zeer

afhankelijk van den duur, welke de proef vereischt, zelfs van het

jaargetijde, maar steeds gaat slechts een deel, al kan het ook een

groot deel zijn, van 't indoxyl in indigo over. Bij Indkjofera slaat

alleen een weinig indigo in de jongste blaadjes en knoppen neer,

terwijl de oudere bladen geheel kleurloos worden, hoezeer zij uiterst

rijk aan indican zijn, zoodat daarvoor de „alkoholproef" zonder

cenige waarde is '^).

Bij de weede als indoxylplant kan men de „alkoholproef" verbeteren

door er een „ammoniakproef" van te maken, waardoor het rendement

aan indigo veel grooter wordt. Stelt men namelijk naast de weede-

bladen in de glasdoos een schaaltje ammcniak in plaats van alkohol,

dan sterft hot blad bijna onmiddellijk
;
hierbij wordt het eerst intensief

geel en dan donker blauw door de indoxyloxydatie. Extraheert men

nu met alkohol dan verkrijgt men blodon, welke zeer donkerblauw

zijn vergeleken met de lichtblauwe alkoholbladen. De ammoniak-

proef leert, dat alle groeiende doelen van de weede, zelfs de wortels,

de zaadlobben en het bypocot}l, indoxyl bevatten.

De verklaring van de „alkoholproef" is natuurlijk verschillend

voor de verschillende indigoplanten. Deze verklaring moet tevens

rekening houden met het volgende feit: Plotseling gcdoode bladen,

bijv. bladen, welke in stoom bij 100° C. gehouden zijn, kleuren zich

aan de luclit niet, noch bij weede, noch bij Pohjijomim^ noch bij

Indif/oferaj waarom doen zij dat dan wel l)ij langzaam afsterven?

•) »Ux.l)er. der k. Aknd. d. Wiss. zu Wien M. 102, Abt. 1, pnji;. 209, ISÖS; M.

107, png. 768, 1898, on Heridito d. deutscli Hoinn. (Jcsellscli. Hd. 17, piiu;. 23(i, 189».

*) (ïftlifcl ti'ii onrc'cliU' biMvccit Moi.iacii : //Die priuMNeHlcn Rcj^nltiile ciliült niiii\

liei Jm/iffofera iiiit der Alkjdiolprobe", vn oven onjuist \n zijn stcllin^j; //1)iii(!|i\v(>-;h

wnr /.u iHMiierkeii, dnus die in Knr(i]):i Ko/ogenon l'tlnn/.cn (von Indiyoferu) iiulliilhiul

viel weniger Indigo liefereu wie die IropJKclien" (l^ericlite d. deutecli- Dot. (ilca. \\i\.

17, [lOg. n\, IBttyj.
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Het antwoord ligt, wat PoJygonum en Indlgofera betreft ten rteete

voor (Ie hand : door de kookhitte is het indigoenzym vernietigd, het

indiean kan derhalve niet meer gesplitst worden. Bij langzaam af-

sterven daarentegen kan het indigoenzym wel tot werking komen

en er ontstaat indoxyl. Maar de verklaring van het tweede gedeelte

der omzetting, nl. van het indoxyl tot indigo, — tevens het eenige

wat bij de weede als indoxylplant toelichting vereischt, — is minder

duidelijk. Ik geloof dat de toedracht de volgende is. In langzaam

afstervende bladen gaat het indoxyl daarom in indi'^oblauw over,

omdat bij dezen vorm van afsterven een weinig alkali ontstaat.

In plotseling gedoode bladen heeft deze alkalivorming niet plaats, zij

worden niet blauw en het indoxyl verdwijnt daaruit op andere wijze.

Liet zich in de bladen der indigoplanten een op indoxyl inwer-

kende oxydase aantoonen, dan zou dit de inwerking van hoogere

en lagere temperaturen zeker goed verklaren. Maar, gelijk ik gezegd

heb, ik kon mij van het bestaan daarvan niet overtuigen, zoodat ik

tot de alkali-hypothese wel gedwongen word.

De oorzaak van het groote tekort aan indigoblauw, dat zooals boven

is opgemerkt, de waarde van de „alkoholproef* vermindert, is daarin

gelegen, dat bij het langzame afsterven der bladen 'm de lucht een

belangrijke hoeveelheid indoxyl op onbekende wijze verloren gaat.

En daarin zie ik een van de redenen, waarom in weedebladen bij

de „amiiioniakproef" zooveel meer indigo ontstaat dan bij de „alkohol-

proef', omdat de eerste met bijna plotseling afsterven gepaard gaat,

terwijl dit bij de laatste veel meer tijd vordert.

Bij Indiyofera ontstaat bij de alkoholproef, gelijk reeds gezegd, bijna

in 't geheel geen indigo. Ik heb daarom getracht deze proef door een

betere te vervangen, hetgeen op de volgende wijze gelukt is, en

waardoor ook met Pohjfjonum een uitmuntend resultaat wordt verkregen.

Bij de directe inwerking van ammoniak vormen de indieanplanten

volstrekt geen indigo, want daardoor wordt niet alleen bet proto-

plasma gedood, maar wordt ook het indigoenzym zoo snel ver-

nietigd, dat het de indiean niet ontleden kan. Maar men kan vóór

de inwerking van den alkalischen damp uit het indiean eerst indoxyl

in vrijheid stellen, hetgeen, zooals reeds bij de methode der „koude

extractie" is opgemerkt, geschiedt wanneer de planten bij volledige

luchtafsluiting afsterven, dat nu echter zoo moet gebeuren, dat het

indoxyl in de plant zelve blijft. Indieanplanten worden zoodoende tot

„doode indoxylplanten" en kunnen dan, evenals de weede, met uit-

muntend gevolg aan de „ammoniakproef" worden onderworpen.

Verreweg het eenvoudigst gelukt dit door de plantendeelen, door

volledige onderdompeling in kwikzilver te doen afsterven, waarbij de
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verstikking verrassenrl snel intreedt en het protoplasnia pefmeabel

wordt. Bij een geschikte temperatuur ^) is na eenige uren het indican

door het indigoenzym ontleed en het gevormde indoxyl blijft in het

blad, al is het ook niet uitsluitend in de cellen, waarin oorspronkelijk

het indican zat. Men neemt nu het blad uit 't kwik, laat ammoniakdamp

inwerken en extraheert door uitkoken met alkohol en wat zoutzuur

de bladgroenkleurstof. Zelfs oude Indigofera-hladeüj welke bij de

^alkoholproei" kleurloos worden, kleuren zich bij deze „kwik-ammo-

niakproet" prachtig blauw.

Yoor dat ik tot de kwikonderdompeling was gekomen, onderzocht

ik het gevolg van het afsterven in waterstof, koolzuur en het vacuüm,

evenals bij de kwikproef, gevolgd door blootstelling aan amoniak-

damp en extractie van de bladgroenkleurstof met alkohol.

Was de waterslof met wat lucht gemengd, dan deed zich het

zonderlinge verschijnsel voor, dat het indoxyl zoo volkomen uit de

bladen verdween, dat zij na de genoemde behandeling geheel kleurloos

werden, terwijl zuivere waterslof intensief blauwe bladen opleverde.

In de koolzuuratmospheer ontstond behalve indigoblauw een weinig

bruine kleurstof, waarschijnlijk omdat het koolzuur niet geheel luchtvrij

was. De inwerking van zuiver koolzuur heb ik nog niet onderzocht.

Het vacuüm, in een barometerbuis boven kwik, geeft hetzelfde

resultaat als de kwikonderdompeling, maar is natuurlijk omslachtiger.

ïen nauwste met het voorafgaande in verband is het volgende

verscliijnsel. Bij vele bladen vormt zich, bij gedeeltelijk afsterven, een

gekleurde strook juist op de grens tusschen het levende en het afge-

storven weefsel ; bij de weede en bij Polygonum iindoriimi is do

kleurstof dier strook indigo^). Het best gelukt de proef als men een

blad gedeeltelijk doodt door het een oogenblik in den damp van

kokend water te houden. Het gedoode deel blijft groen, al is het ook

ii.'ts meer bruinachtig dan het levende.

Wat de weede betreft, geloof ik, dat liet verschijnsel als volgt ver-

klaard moet worden.

Op de grens tusschen het doode en het levende weefsel moet een

strook van cellen voorkomen, welke in een toestand van lang/aam

afsterven verkeert. Volgens de voorafgaande uiteenzelling zal daarin

alkali ontstaan en het indoxyl zal daardoor snel genoeg geoxydeerd

worden tot indigoblauw om niet op ander wijze te verdwijnen.

Brengt men liet ten deele gedoode blad onmiddellijk in

') Do invloed vnn dn tcmperiitiiur op «Ie werking vnn lu-l iudiüjocii/yiii is Itelanji;-

wekkcnd, ik licMip liunrop latvr lerii^ te konirn.

*) l{g de wpcdc Mlnngt dc/n proef liet liettte mot liltidcn uit <!<> ni/fllcii vaii iu^l

per»t« jniir in Juni. Mot Folggoiium iillgd cvon goed.
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ammoniakflamp, dan wordt hot, gelijk te verwachten \ra9, geheel en

al gelijkmatig blauw. Blijft het eenigen tijd liggen, dan gaat uit het

doode deel wat indoxyl verloren, en het kleurt zich bij de ammo-

niakproof minder sterk dan 't levende.

Voor Pohjgomim tindorium is de verklaring eenigszins anders,

omdat daarin het indoxyl vooraf ontstaan moet door enzymwerking.

Door den heeten waterdamp wordt het daarbij werkzame indigo-

enzym in het snel afstervend bladdeel vernietigd, maar op de grens

tusschen het levende en het doode deel moeten zich cellen bevinden,

waarin wel het protoplasma gedood of beschadigd is, maar waarin

het enzym actief is gebleven. Hij het afsterven wordt het proto-

plasnja permeabel, indican en enzym mengen zich en indoxylvorming

is het gevolg. Maar juist in dezelfde cellen ontstaat, tengevolge van

het langzame afsterven een alkalische reactie, waardoor het indoxyl

spoedig tot indigoblauw oxydeert, dat dus alleen in de grenseellen

neerslaat. In ammoniakdamp gebracht blijft het levende evenals liet

doode deel, in tegenstelling tot het weedeblad, ongekleurd, wat na

't voorafgaande geen nadere toelichting vereischt.

Natuurlijk zouden ook deze verschijnselen een iets eenvoudiger ver-

klaring vinden, indien zij op de werking van oxydase kondon terug-

gevoerd worden, welke van het begin af aan voorhanden was. Maar

een uit indoxyl indigo voortbrengende oxydase is, gelijk gezegd, niet

aan te toonen.

Ten slotte wil ik nog opmerken, dat sommige andere verschijnselen,

welke aan den invloed van oen „wondprikkel" worden toegeschreven,

bijvoorbeeld de vorming van rood pigment en de ontwikkeling van

warmte in verwonde plantendeelen, wellicht eveneens l»ernstcn op

alkalivorming in of nabij de beschadigde cellen.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt aan de dissertatie

van Dr. W. Reinders: ^Menghristallen van kwikiodid en

kicikhromid" en doet diuiromtrent de volgende mededeeling:

Dit onderzoek is oono tweede bijdrage tot de kennis der ver-

schijnsolon, die zich kunnen voordoen bij do stolling van gesmolten

mengsels van twee stoffen tot mengkristallen en bij de omzetting

van die mengkristallen in eene andere oiodificatie.

Van do vele typen, die volgens de theoretische ontwikkeling, door

Spreker gegeven (zie Voi-slag der Akademiovergadering van 24 Sopt.

1898 blz. 134), mogelijk zijn, is hier een der eenvoudigste verwezenlijkt.

De smoltlijn is eene continu verloopende kromme, hetgeen zoggen

wil, dat zich slechts ééne reoks mengkristallen uit do smelt afzot,

wier ?amonst(>lling zich gradueel wijzigt mot dio dor smolt.
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230,5

'220

200

240

t)e smeltlijn, die zich uitstrekt van 236''.5, het smeltpunt vail

HgBro tot 255°.4 het smeltpunt van Ilg'Is vertoont een minimum
hij 216°.1 en 59 pCt. Molek. HgBrg. In dit minimumpunt stolt de

smelt tot mengkristallen van gelijke samenstelling.

Reehts daarvan bevatten de kristallen een hooger bedrag aan

Hgl2, links van dit punt een hooger bedrag aan HgBr2 dan de

smelt. De verechillen zijn echter niet groot; de lijn der kristallen

(onderste kromme A CB) loopt

255,4 dicht langs de sraeltlijn (bo-

venste kromme ACB).

Beneden 216° kunnen dus

bestaan mengkristallen in

alle verhoudingen. Zij be-

hooren tot het rhombische

kristalstelsel. Bij 127'' wordt

het zuivere Hgig omgezet

in tetragonale roode kristal-

len (punt D).

Dit overgangspunt wordt

door de bijmenging van

HgBrg verlaagd. Bovendien

gaat het over in een oVer-

^üwg^interval^ bepaald door

eeno grenslijn DE der gele

kristallen, welke van 127°

en OpCt. HgBrg loopt tot

0° en 33 pCt. HgBrs en

cene grenslijn der roode

kristallen (/^^'') loopende van

127'' tot 0° en 8.(; p(^t.

Molek. HgBrg.

De beteekenis dezer beide

lijnen is de volgende. Be-

neden eenc^ txMnpei'atuur,

aangegev(!n door de lijn

J'K^ moeten mengkristalhMi

van be[)aaldc concentratie

4
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Daar beide lijnen reeds bij klein gehalte aan HgBr2 tamelijk ver

uiteen liggen, is het temperatuur interval, waarover de totale trans-

formatie plaats vindt, zeer aanzienlijk. Bovendien ondervindt zij groote

vertraging. Daardoor was noch langs dilatometrischen, noch langs

thermischen weg de vaststelling van het overgangsinterval mogelijk-

Door waarneming der kleursverandering bleek het mogelijk te

bepalen, bij welke samenstelling de roode kristallen bij bepaalde

tem))eratuur geheel in gele veranderden. Hierbij werd gebruik ge-

maakt van de omstandigheid, dat gele mengkristalleu tot aan een

gehalte van 20 pCt. Mol. HgBr^ bij gewone temperatuur door wrij-

ving in roode te veranderen zijn.

Het begin van den omslag der roode in gele kon langs dezen weg niet

gevonden worden Om hiertoe te geraken werden de kristallen bestudeei*d,

die zich uit gemengde oplossingen afzetten bij constante temperatuur.

Door een voldoend aantal oplossingen mengkristalleu te laten

afzetten kon ten slotte de oplossing gevonden worden, Wiuiruit zich

zoowel roode als gele mengkristallen afzetten en welke alzoo voor-

stellen de beide punten van DE en DF^ welke op dezelfde tempe-

ratuurlijn gelegen zijn.

Theoretisch moet de aard van het oplosmiddel hierop geen invloed

hebben. Deze conclusie werd bevestigd door de uitkomsten van een

onderzoek met aceton en met alcohol aU oplosmiddelen. In weerwil

dat zoowel de absolute waarden der oplosbaarhedeu der beide kwik-

zouten als hunne verhouding veel verschilden, werden dezelfde wiuir-

den gevonden voor de coëxisteerende gele en roode kristallen.

Verder dan 0° konden echter ook langs dezen weg geene punten

van DE en DF bepaald worden. De richting der beide lijnen duidt

aan, dat, indien er een overgangspuut bij HgBrg bestaat, dit vermoe-

delijk bij lage temperatuur zal gelegen zijn. Een onderzoek in die rich-

ting ingesteld, leverde tot —83° geenerlei aanwijzing van een overgang.

Nog zij gememoreerd, dat reeds bij gewone en in sterkere mate

bij hoogere temperatuur, vast HgBrj en Hgl. in elkander dift'un-

deeien, zoodat de overgangsternperatuur van een fijn gewreven mecha-

nisch mengsel nagenoeg overeenstemt met die, welke voor mengkris-

talleu van een zelfde percentage HgBr2 moet gelden.

Eindelijk kon met behulp van de bekende omzettingswarmte

van het kwikiodide voor niet te groote bijmenging van HgBrg ge-

constateerd worden, dat het beloop der lijnen DE en DF overeen-

stemde met eene formule, door Rothmund onlangs afgeleid voor het

geval de concentraties der beide coëxisteerende phasen bekend zijn.

Dit is de eerste maal dat voor de betrekking tusschen twee vaste oplos-

singen de wetten der verdunde oplossingen konden geverifieerd worden.
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Scheikunde. — De lieer Bakhuis Roozeboom doet eene rnede-

deelino^ namens de Heeren Ernst Cohen en C. van Eyk, getiteld :

jfDe Enantlntropie van liet Tin'^ II.

1. Wij hebben onze onderzoekingen over het grauwe (stabiele)

en witte (metastabiele) tin i) voortgezet, en stelden ons in de eerste

plaats de vraag, hoe het gesteld is met de onizettingssnelheid van

de witte in de grauwe modificatie.

Volgens onze eerste mededeeling is die snelheid nul bij -|- 20° C.

(het overgangspunt).

Wy hadden gedurende onze proeven den indruk gekregen, dat de

overgang wit tin -> grauw tin bij — 83° langzamer verliep dan bij

eenigszins hoogere temperaturen.

Een dergelijk verschijnsel herinnert aan de kristallisatie van onder-

koelde gesmolten stoffen : de kristallisatiesnclheid stijgt bij dalende

temperatuur van 't smeltpunt af tot zeker maximum, om daarna

weder te dalen. ~)

2. Wij vulden een dilatometer (inhoud 2 ccm.) ir et grauw tin,

dat reeds herhaalde malen de omzetting in beide richtingen had

doorgemaakt. Door verwarming van den dilatometer gedurende enkele

oogenblikken op 50° werd een deel van den inhoud in wit tin omgezet.

Daarna werd, ten einde bij zeer lage temperatuur ^^qqw last te onder-

vinden van eventueel uitkristalliseeren van zout, de dilatometer aan-

gevuld met een oplossing van pinkzout in alkohol.

De dilatometer werd nu achtereenvolgens in verschillende baden

van koDstante temperatuur gedompeld.

Daar de omzetting wit tin -> grauw tin met sterke voluum-

vcrmeerdering gepaard gaat, is de stijging (per minuut b.v.) der

vloeistof in de kapillair van den dilatometer oen maat voor de ge-

zochte omzettingssnelheid. Men dient er natuurlijk voor te zorgen,

dat de zich omzettende hoeveelheid wit tin gedurende het gehecle

verloop der proeven konstant blijft. Daarom werd de kapillaire buis

van den dilatometer zeer nauw genomen : uiterst geringe hoeveel-

heden omgezet wit tin geven dan toch voldoende stijgingen; 1 mm. der

kapiUair = 0,00028 ccm. Stellen wij voorloopig het spoc. gew. van

het witte tin op 7,3, dat van het grauwe op 5,8, dan geeft de om-

zetting van 8 mgr. wit tin in do grauwe modificatie een stijging van

1 mm. Zoo word gevonden

:

!) Dew Vertlagen, 24 Juni 18<JU.

S) VerKel' nBBNr.z, Joiinml de l'liyHiqno (2) \. (1885) p. :il<j.

TamMANN, ZciUchr. für pliy». Cliemiü o.n. 2.'i, 326 (1888).

Couifi, liete Veraliigeii 26 Februari I8i)y.
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Temperatuur —83® (Brei van vast koolzuur ea alcohol).

Tijd
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Konstrueert mon met behulp van deze gegevens eone kurve, waar-

van de ordinaten de omzettingssnelliedeu, de abscissen de tempera-

turen zijn, dan ontstaat nevensgaande figuur.

^s^.

^

—80° —70° —60° —30° —10° —30° -20° —10° 0° -}-10° -f
20°

Deze kurve toont geheel hetzelfde verloop, als die, waarvan hierbo-

ven sprake was. Er is een maximumsnelheid bij ongeveer — 48**; dit

komt dus geheel overeen met het feit, dat wij den indruk hadden

gekregen, dat de omzetting langzamer verliep bij — 83° dan bij eenigs-

zins hoogere temperaturen.

Wanneer men dus gewoon wit tin in de grauwe modifieatie wil

omzetten, dan zal men als temperatuur voor die omzetting eene kie-

zen, die in de buurt van — 48° ligt.

3. Tot dusverre was ons onderzoek uitgevoerd met grauw tin,

afkomstig van Prof. IIjelt to llelsingfors ; het was Barna tin, dat ineen

tinmagazijn te llelsingfors uiteengevallen was. De vraag was nu, of

men de omzetting geheel in de band had, d. w. z. of het mogelijk

zou zijn, een willekeurig stuk wit tin geheel in de grauwe modi-

licatiü om te zetten.

Onze onderzoekingen in die riehting zijn met guimtigen uitslag

bekroond. Wij brengen liier onzen dank aan den Heer W. lIovY
to Arosterdum, die ona vergunning gaf in zijne brouwerij gebruik
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te maken van een der z. g. verdampers, een reservoir, waardoor on-

afgebroken een stroom pekel gaat, welks temperatuur gedurende onze

proeven tusschen — V C. en — 4'» C. schommelde.

Het resultaat oTizer proeven is, in 't kort, het volgende : (het ge-

bruikte tin was afkomstig van een schuitje Banca tin, in de ver-

zameling van het laboratorium aanwezig).

a. Volkomen droog wit tin, in den vorm van een blokje, wordt

bij de genoemde temperaturen in grauw tin omgezet. Het proces ver-

loopt langzaam en begint aan de randen.

b. Volkomen droog wit tin in blokvorm, in aanraking met spo-

ren grauw tin in poedervorm, zet zich om, doch sneller: de om-

zetting begint op de plaatsen, waar het witte tin met het grauwe in

aanraking is.

c. Wit tin in blokvorm, gedompeld in een pinkzoutoplossing,

zet zich sneller om, dan bij de combinatie onder b genoemd.

d. Wit tin in blokvorm, gedompeld in pinkzoutoplossing en buiten-

dien in aanraking met sporen van grauw tin, zet zich sneller om

dan de combinatie in c genoemd.

e. Wordt het witte tin in den vorm van vijlsel aan de lage

temperatuur blootgesteld, dan verloopt het proces zeer veel sneller,

dan wanneer het tin zich in blokvorm bevindt. De opvolging in

omzettingssnelheid onder de omstandigheden, zooals die bij bloktin

onder a, i, c, d opgegeven is, blijft dezelfde.

4. Onder alle omstandigheden werkt dus het grauwe tin als het ware

besmettelijk. Is de omzetting eenmaal in gang, dan gaat zij ook bij

lioogere temperaturen (tot -f-
20° C.) verder. Onderzoekers op dit ge-

bied dienen dus voorzichtig te zijn en er voor te zorgen^ dat geen

sporen grauw tin in tinmagazijnen geïmporteerd worden. De aan-

wezigheid daarvan zou, als H ware, tot een JinpesV^ kunnen leiden.

Het grauwe en het daaruit boven 20° C. ontstaande witte (fijnverdeelde)

tin laat zich namelijk door smelten moeilijk vereenigen, maar wordt

gedeeltelijk onbruikbaar ten gevolge der sterke oxydatie, die het in

fijnverdeelden toestand ondergaat.

5. Wij hebben reeds groote quantiteiten wit tin in de grauwe

modificatie omgezet. Om snel tot dit resultaat te geraken, werd 500

gram tiuvijlsel over eenige flesschen verdeeld, en aan den inhoud

van iedere flesch eenige grammen grauw tin toegevoegd, dat wij

tijdens onze proeven bereid hadden. Buitendien maakten wij bij de

omzetting weer gebruik van de pinkzout-oplossing. Reeds na acht

dagen werden op deze wijze bij — 5** C. een honderd gram grauw

tin verkregen.

6. De verwoesting, die in het witte tin ten gevolge der vormi;ig

8
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. VIII. A». 18^9/1900.
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dor grauwe modificatie wordt toweeggebraclit, is enorm. Zoo is een

onzer tinblokjes aan den onderkant geheel gespleten en uiteengeval-

len, terwijl er op 't oppervlak een aantal grauwe opzwollingen te zien

zijn, die langzamerhand grooter worden om eindelijk in groote sple-

ten over te gaan.

Over cenige physische konstanten van het grauwe tin, alsmede

over den kristalvorm, zullen wij binnen kort verslag geven.

Aan collega's, die zich voor het grauwe tin mochten interesseeren,

zullen wij, op aanvrage, gaarne een monster toezenden.

Amaterdumj Scheikundig Laboratorium der Universiteit, Sept. '99.

Scheikunde. — De Heer Ba.khüis Roozeboom biedt, namens den

lieer Ernst Cohen, een opstel aan, getiteld: y,Een nieuiv

soort Ooergamjselementeïi'^ (Zesde Soort).

1. Met den naam „zesde soort" Ooergangselementen zullen wij die

bestempelen, welke zijn opgebouwd volgens het schema:

Electrode van een Me- i
Oplossing van een zout

taal M in de modifi-

caties (stabiele mod.).

van het metaal M.

n

n,

fn

h
O,

?t

iM \i

S»v

Electrode van het Me-

taal 3fin de modificatie

/i (metastabiele mod.).

Daar men tot dusverre geen metaal

kende, dat (bij geschikte temperatuur)

in verschillende modificaties voorkomt,

kon een element als dit niet verwe-

zenlijkt worden. Zooals ik met Dr.

VAN Eyk heb aangetoond ^), heeft het

metaal tin een overgangspunt bij

ongeveer 20° C. lieneden deze tem-

peratuur is het zoogenaamde (jrauwe

tiu de stabiele vorm, daarboven het

xoiiie.

Daar nu de witte modificatie sterk

onderkoeld kan worden, kunnen wij

beneden 20" C. een element samen-

stellen van (Umi vorm (zio fig.):

'; Zie VcMlwj^ der Vur^ml. vau 24 Juin ibU'J, pag. ;;'i en dil VcrBliit,', pii}^. 102.
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Electrode van ^nauw ' Oplossing van een 1 Electiüde van wit

tin.
j

tinzout.
|

tin.

a en ^» zijn twee glazen buisjes, 7 em. hoog en 1^ cm. wijd, die

door het even wijde middenstuk f verbonden zijn. Op den bodem

van a ligt de grauwe modificatie van het tin, in l de witte. In het

poeder staat in elk buisje een ingesmolten platinadraad rj en rg,

die aan 't ondereind ringvormig is omgebogen. Een dergelijk ge-

vormde electrode biedt bij 't werk groote voordeelen aan ^).

In a, &, c wordt een waterige tinzoutoplossing geschonken, terwijl

a en & met kurken ^'i en ^2» die de draden rj en r^ doorlaten, zijn

afgesloten. Het geheele, aldus gevormde, element kan aan de aange-

smolten glazen staaf y in een thermostaat worden opgehangen.

2. De theorie van dit element laat zich gemakkelijk geven en

biedt in menig opzicht, gelijk zal blijken, interessante punten aan.

Plaatsen wij een electrode van grauw tin in een verdunde oplossing

van een tinzout, welker tinionen een osmotischen druk p\ hebben,

dan is het potentiaalverschil tusschen die electrode en de oplossing

bij de temperatuur T

waarin n de valentie van het tin voorstelt, ^Q het aantal Coulombs,

dat met 1 gramion verbonden is, P,, is de electrolytische oplossings-

spanning van het grauwe tin bij de temperatuur ^; R is de gas-

konstante.

Plaatsen wij nu in dezelfde oplossing een electrode van wit tin

(hm geldt daarvoor:

, _ UT P«,
JLo — t. •

«*0 P\

De electromotorisehe kracht van het overgangselement, dat nu ont-

staan is, wordt dan voorgesteld door

RT Pn 0.00Ö1983 P«E= E^-E.^ = L ^-^ Volt = %. -^ Volt. . . (I)

n *o Pw « -fio

0,0001983 T ...,,,
Daar een konstante is (bij bepaalde temperatuur), zien

^) Zie o. 11. RicUABDS eu Lewis, Zeitschr. für pbys. Chemie Bd. 28, S, 1 (1899).

8»
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wij hieruit, dat de E. K. van het element eenvoudig een functie is

van de electrolytische oplossingsspanningen der beide tinmodifieaties.

Het gebruik van 't beschreven element als overgangselement berust

nu op 't feit, dat bij de overgangstemperatuur de beide modificaties

identisch worden, doordien dan de grauwe modificatie in de witte

overgaat. In de uitdrukking (I) wordt dan

dus E={).

Men behoeft dus slechts de temperatuur op te zoeken, bij welke

^^0 is om het overgangspunt der omzetting

grauw tin ^ wit tin

te leeren kennen. In de mededeeling over de Enantiotropie van het

tin, die ik eenigen tijd geleden met Dr. van Eyk ^) heb gedaan,

vindt men trouwens de toepassing dezer methode.

3. Wij kunnen nu nog een schrede verder gaan en onderzoeken,

hoe het met de electrolytische oplossingsspanningen gesteld is.

Daartoe gebruiken wij de vergelijkingen

RT ^ Pq „ RT P^

Plaatsen wij een electrode van grauw resp. wit tin in een ver-

dunde tinzoutoplossing, en schakelen wij die electrode dan tegen een

normaalelectrode (Hg--HgCl—Vio^ • KCl) dan kunnen wij E^ en

E2 elk experimenteel bepalen. Dan zijn, indien de dissociatiegraad

der tinoplossing bekend is, alle grootheden bekend om Pg en Pw te

berekenen.

Uit de vergelijkingen volgt

:

n Et _n K,

P,,=pl . 10 on Ptu = Pi . 10

4. Voorloopig heb ik met een pniparaat, dat van l'rol". JIjklt

ie llelBiiigrorH afkomslig i«, een ehunent samengestcjld en de ver-

P,g
houcling -^- bij verHchillüodü tempcratureu bepaald.

Het is 0D8 onlangH gelukt gewoon Banatt'm in willekeurige hoe-

*) Verslag der Vergod. van 24 Juni 180» pag. 86.
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veelheden in de grauwe modificatie om ie zetten i). De bier beschreven

nietingen zullen later met dit materiaal, dat bijzonder zuiver is,

herhaald en in een latere mededeeling met de details der uitvoering

beschreven worden.

L^emperatuur.
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Zijn er eenmaal sporen grauw tin aanwezig, dan werken deze

verder versnellend op de omzetting. (Volgens de proeven!)

7. "Wij kunnen nu nog een betrekking afleiden, die er bestaan

moet tusschen de verplaatsing van het overgangspunt der omzetting

grauw tin :^ wit tin

met den uitwendigen druk, die op het systeem wordt uitgeoefend en

de temperatuurcoëfficiënten van ons overgangsclement.

Voor de electrode van grauw tin geldt:

E, = ~^ + T--^ (1)
n Fq dl

Hierin is E^ het potentiaalverschil bij de absolute temperatuur T
van het grauwe tin tegen de tinoplossirg, waarin het geplaatst

18, tj is de ionisatiewarmte van het grauwe tin, n de valentie,

fp = 96540 Coulombs.

Voor de witte modificatie geldt:

^ «1 + »* ^d Ea
^^ =—- + 2'-^' (2)

n Bq al

waarin r de overgangswarmte voorstelt.

Uit (1) en (2) volgt, daar E^ = E^ is bij de overgangstemperatuur:

n fp dT n ffl d'T

of

/dE. dEct\

" \dT dT) ^ ^

Nu weten wij verder, dat:

T = — (4)
d'V Vro-Vg ^ ^

wnnrin T de absolute overgangRtemperaluur, /) den uitwendigen

druk voorHtolt, r\ de lioeveelluMd warmte?, dio ontwikkeld wordt,

wnnnecr 1 Ky^. vnn liet witte tin iii d(« grauwe modificatie overgaat,

dat JH duK de ovcrgnngBwariute van 1 Kg, cu l'„ en V,^ do volii-
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mina van 1 Kg. der resp. moflificaties (in M*^). Daar r in vergelij-

king (3) op 1 atoomgewiclit in grammen betrekking heeft, rj (in (4))

1000 r
op 1 Kilogram, is r^ = — waarin A het atoomgewicht van het

electrodenmetaal voorstelt.

Uit (3) en (4) volgt:

dD 1000 "'^"Uï' dTJ

d'l A F^— F.
(5)

Nu is de grootheid rechts van het gelijkteeken uitgedrukt in Volt-

Coulombs = 10" ergs. Willen wij de verandering van liet over-

gangspunt bij drukverandering van 1 atmospheer kennen, dan schrij-

ven wij (5)

:

/dE^ dE2\

dD "'n^~dr;

of

dT \OlAA{V^—yg)

^'^101.4^(1^-1^) ^ ^^^^^^.
A iV^-V^

dD fdE^ dEi\ /dE^ dE^X

'''^K-dT-dTJ "Kn^-dfJ'O

Het voordeel van deze vergelijking, die, voor zoover mij t)ekend,

hier voor het eerst is afgeleid, ligt nu in practische richting daarin,

dat het mogelijk is de verplaatsing van het overgangspunt met den

uitwendigeu druk door electrische meting te leeren kennen, wanneer

de spec. gewichten der beide modificaties der electroden bepaald zijn.

Voor de electrische metingen (bepaling van den temperatuur-

ooëfficiënt der beide electroden van het overgangselement) in de

nabijheid der overgangstemperatuur zijn slechts geringe hoeveelheden

van het electrodenmateriaal noodig (1 k 2 gram), terwijl voor calo-

rinietrische bepalingen (die uit den aard der zaak minder nauwk<'urig

zijn) vrij groote hoeveelheden vereischt worden.

Het resultaat der metingen zal ik mededeelen, zoodra ik het spec.

gew. van het grauwe tin met volkomen zekerheid zal hebben bepaald.

Amsterdam, Scheik. Lab. der Universiteit

September 1899.
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Scheikunde. — De Heer Lobry de Brüyn biedt, ook namens den
"j

Heer H. C. Byl, eene mededeeling aan over : ^het isodialdaan.

Bij zijne interessante en langdurige onderzoekingen over het aldol

heeft ^iVüRTZ o.a. ook een tweetal condensatieproducten van deze stof,

gevormd uit twee mol. onder uittreding van een mol. water, beschre-

ven. Een er van, het dialdaan dat zich gelijktijdig met het aldol uit

aldehyde vormt, is door hem nader bestudeerd. A.ls resultaat van

die studie heeft WuRTZ voor het dialdaan eene formule gegeven vol-

gens welke deze stof nog één aldehydgroep bevat en tweemaal de

functie van een alcohol vertoont, terwijl twee koolstofatomen onver-

zadigd zijn gebonden. Uit twee mol. aldol

:

CH3CHOH CH2COH

heeft zich dus dialdaan

:

CH3CHOH CH3 CH : CH CHOH CHg COH

gevormd, doordat uit de methylgroep van 't eene mol. en de aldehyd-

groep van 't andere water is uitgetreden.

Het tweede condensatieproduct, door Wurtz isodialdaan genoemd,

heeft hij slechts in zeer geringe hoeveelheid in handen gehad ; het is

dan ook niet nader door hem bestudeerd. Hij heeft het, naast andere

stotfen, verkregen door verhitting van aldol op 125°, als eene bij

112" smelt^ïnde stof.

Bij eene poging door een onzer ^) reeds geruimen tijd geleden inge-

steld om te trachten cyaanwaterstof aan aldol te binden, werd o.a.

ook het zuiver cyaanwaterstof met aldol gemengd en dit mengsel

eenige maanden aan zichzelf overgelaten. Hot bleek dat het blauw-

zuur zich niet of slechts in geringe mate aan het aldol had gebonden;

integendeel had het wateronttrekkend ingewerkt en wel zoo, dat zich

uit tweo mol. aldol éen mol. isodialdaan had gevormd.

Door deze waarneming was dus liet isodialdaan veel gemakkelijker

toegankelijk geworden en kon dus zijne eigenlijke studio ter hand

worden genomen. Het resultaat van het onderzoek biedt daarom

een meer algemeen belang onnlat het de conclusie veroorlooft het

imxHi.lrl', .1. o|, to vutten uIb eene stof cenigszins analoog met de gewone

') Buil. 80c. Ck. (1884) 42. 161
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rietsuiker, en wel in dien zin, dat de betrekking tusschen isodialdaan

en de twee aldolmoleculen waaruit het f^evormd is dezelfde is als

die van rietsuiker tegenover glucose en fructose (levulose). Men weet

dat de rietsuiker geen reduceerende eigenschappen dus geen aldehyd-

groep bezit, maar zeer gemakkelijk door verdunde zuren onder opname

van een mol. water overgaat in de twee genoemde wel reduceerende

hexosen; de aldehydgroep van de glucose en de carbonylgroep van

de fructose zijn dus in het saccharosemolecule niet meer aanwezig.

Gelijktijdig zijn van de tien hydoxylgroepen der twee hexosen er

twee verdwenen ; saccharose geeft n.m. een octoacctaat. Letten wij

nu op de resultaten der studie van het isodialdaan. Het heeft geen

reduceerende eigenschappen meer; met verdunde zuren verkrijgt het

deze dadelijk terug, het wordt dus zeer gemakkelijk geïnverteerd.

Een onverzadigde binding is in het isodialdaan niet aanwezig, broom

wordt niet geaddeerd en alkalische permanganaat niet ontkleurd. De

twee hydoxylgroepen van de twee mol. aldol zijn verdwenen, de

oplossingen in benzol en xylol geven met natrium bij koking geen

waterstof ; azijnzuuranhydride en natriumacetaat laten het isodialdaan

onveranderd, ook na koking ; azijnzuuranhydride met een spoor

zwavelzuur of zinkchloride geven aanleiding tot verharsing zonder

dat een acetaat kon worden afgescheiden. De toepassing van ben-

zoylchloiide volgens Schotten—Baumann geeft eveneens een negatief

resultaat. Phenylhydrazine is, ook na koking der alcoholische oplos-

sing, zonder eenige inwerking, zoodat een carbonylgroep in 't isodi-

aldaan niet voorkomt. Reductie met natriumamalgaan vindt niet of

hoogst moeilijk plaats, daar na een inwerking van vier dagen, ten

deele ook bij de temperatuur van 't kokend waterbad, bijna al het

isodialdaan onveranderd werd terug verkregen.

Wij meenen nu dat de structuurformule, welke de verkregen resul-

taten bevredigend uitdrukt, die zijn moet v/aarin de drie in het iso-

dialdaan nog aanwezige zuurstofatomen worden voorgesteld elk aan

twee koolstofatomen te zijn gebonden. Men komt dan tot de volgende

voorstelling: Twee aldolmoleculen

CH3 CH3

I I

CHOH CHOH
I I

CH2 CH2
I I

^H 0^
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gaan onder verlies van een mol. water over inÖ

CH3 CH3

I 1

CH— O— CH
I I

CHg CHc
I I

/ o \H<
^
>CH

een systeem dat blijkbaar zeer bestendig is, behalve tegenover de

inwerking van verdunde zuren.

Het komt ons voor, dat men eenig recht heeft in het saccharcse-

molecule, waarvan de constitutie onbekend is, het bestaan van een

zelfde complex van koolstof en zuurstof als in het isodialdaan, aan

te nemen.

Doet men zulks dan komt men, gebruik makende van de stereo-

chemische formules van fructose en glucose, tot het volgende schema.

Het linksche stuk stelt het fructose-molecule, het rechtsclio het

glucose-molecule voor.

CH2OH
I

C ( > CH

I I

HOCH IICOII

I I

HC — O — CH
I I

HCOIl II(H)IT

I I

CUoOU IICOH

I

CH2OH

Het onderzoek vnn het JHodialdaan, dat in iwec» modincatie's kris-

tttlllBoert on inaeticf i», zal lat(T worden voortgezet.
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Aardmagnetisme. — Do Heer Kamerlixgh Onxes biedt voor

liet V(!rsljig eene Mededeeling aan van Dr. W. van Bem-

MELEN te Batavia getiteld: „Spasnien in iJe Aardmagneefhracht

ie Batavia.^'

Toelichting op de mededeeling van den Hoer van Bemmelen

door den Heer van der Stok.

„Op de kromme lijnen geregistreerd door den magnetograaf, in

't bijzonder van het bifilair, zijn bijzondere bewegingen merkbaar,

die ook voorkomen op de lijnen die geleverd worden door Seismo-

grafen van verschillend model.

Daar echter de kromme lijnen der magnetografen reefis aanwezig

zijn voor een twintigtal jaren en die van de aardbevingstoestellen

eerst gedurende korten tijd, laten de eerste een uitgebreid statistiek

onderzoek toe, de tweede niet.

Dit onderzoek is door Dr. van Bemmklkn gedaan voor de zeer

korte bewegingen door hem spasmen genoemd, die verschillen van

de bekende pulsaties.

De Heer van Bemmelen heeft zich ook veel moeite gegeven om

den vorm dezer spasmen te bestudeeren door waarneming met een

uiterst gevoelig instrument; daar het niet mogelijk is om dit zelf-

registreerend te maken, is men hierbij dus van het toeval afhankelijk

en heeft dit moeilijk onderzoek nog geen resultaat opgeleverd."

De vormen, wimrin de verschilleiule beweijingen : Hardl)evinj;en, pulsa-

ties, tremors en spasmen optreden, werden geïUustreertl door vertoouinj;

van registraties, afkomstig van Milnk's Seismograaf en het Bitilair te

liatavin. Ook de door van Bemmelen gevonden dagelijksche gang in "t

optreden van pulsaties en sjwismen werd door eene graphische voorstelling

duidelyk gemaakt.

Sinds de groote ontwikkeling der Seismologie hebben de toestellen

welke de grootheden, die het aardmagnetisme bepalen, photographisch

opteekenen, ook als Seismografen groote diensten bewezen bij het

onderzoek naar de verspreiding der aardbevingsgolveu over de opper-

vlakte der aarde.

Gedurende een half jaar was ik in de gelegenheid de seismische

storingen op de Magnetogrammen te Batavia na te gaan en dat

wel onder bijzonder gunstige omstandigheden ; want niet alleen be-

hoefde bijna geen vrees gekoesterd te worden voor locale storingen,

was de temperatuur constant en de demping krachtig, maar sinds

1 Juni 1898 was een nieuwe SeismoT^raaf vilgons het systeem
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MiLKE, in werking gesteld en leverde nauwkeurig bescheid over de

seismische storingen. Deze vertoonen zich in de curven der Mag-
netogranmien, indien eene aardbeving nabij is, als eene discontinuïteit

;

de naald geraakt plotseling in schommelingen, waarin zij eenige

minuten blijft; is de afstand grooter dan vertoont zich daarentegen

in het begin slechts eene meer of minder groote gelijkmatige uit

elkander wijking der lijnen. De vergelijking met de MiLNE'sche

Seismogrammen leerde mij al spoedig, dat de seismische storingen

in Batavia zelden sterk genoeg zijn om zich op de Magnetogrammen

te vertoonen, maar ook omgekeerd, dat een groot aantal gelijksoor-

tige storingen op de Magnetogrammen volstrekt niet op de seis-

mogrammen terug te vinden zijn.

Er bestaat dus gevaar voor groote verwarring ; is er b.v. te Batavia

eene aardbevingsgolving geweest te 11.10 en heeft deze zich niet op de

Magnetogrammen vertoond, zoo zal waarschijnlijk eene storing, die

niet van seisraischen oorsprong is en b.v. te 11.5 plaats gevonden

heeft, daarvoor aangezien worden en eene fout van minuten gemaakt

worden. Bovendien moet onderzocht worden, of hier niet een nieuw

verschijnsel zich met het eerste mengt.

Ik heb aan deze kleine bewegingen den naam Spasmen gegeven.

Deze Spasmen vertoonen zicli als vergrooting der lijnen van het

Bifilair, die kunnen ontstaan door golvingen van de Magneetnaald

van ongeveer 3 tot 15 g. (g = 0,00001 CGS) gedurende ± 1 tot

8 minuten. Op de schaal van het Bifilair- magnetogram is 1 mm. gelijk

4 minuten en 5 g.

Ik heb getracht de vraag, of hier werkelijk sprake kan zijn van eene

nieuwe soort kleine storingen, te beantwoorden langs tweeërlei wegen,

zoowel door die der statistiek als die der rechtstreeksche waarneming.

In navolging van Esciienhaoen heb ik een Microvariometer samen-

gesteld voor de Horizontale Intensiteit, bij welke een lichte Magneet,

door torsie van een nieuwzilveren draad, loodrecht op den mag-

netischen meridiaan gebracht was. De periode van dubbele schom-

meling was O seconden, de dempingsverhouding 2— 7, de waarde

der zeer gemakkelijk te schatten tiende deelingcn 0.00 g.

Met dit instrument heb ik vele nachten é6n of twee uur onafge-

broken waargenomen en dikwijls om de 5 seconden afgelezen, maar

ben helaas nog niet zoo gelukkig geweest, een onbetwijfelbaar Spasma

waar te nemen. Slechts ('•énmaal was dit het geval en ook toen was

het geval niet sterk sprekend.

Niettegenstaande dezen tegenspoed heb ik toch veel kunnen Iceren

uit deze waarnemingen.

Vooreent was ik toevallig aan don verrekijker, terwijl eene zwakke
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reeks aard bevingsgol ven, door den Seismograaf duidelijk opgeteekend,

Batavia voorbij ging en heb ik (geheel onbekend hiermee) tocli drie-

maal horizontale en verticale bewegingen van de Magneetnaald op-

geteekend. Hun tijdperiode was 2.5 sec., dus de helft van den eigen

schommelingsduur van den Magneet.

Die waarneming gedurende den tijd dat zich op het Magneto-

gram een Spasma vertoonde, wees aan, dat werkelijk eene soort

miniatuurstoring had plaats gehad en niet eene voortgezette bewe-

ging, door aardbeving veroorzaakt. Ook heb ik, terwijl alles overi-

gens zeer rustig was, driemaal in ééne minuut een sterken stoot

waargenomen, die afwijkingen veroorzaakte van 20—40 g. De

Magnetogrammen vertoonden daarvan niet het geringste teeken, door-

dat de demping van den Magneet te snel plaats vindt en het papier

niet lichtgevoelig genoeg is. Hoewel dus datgeen, wat ik rechtstreeks

waargenomen heb, tot heden nog weinig gelukt is, zoo wordt toch

daardoor waarschijnlijk gemaakt, dat hier sprake is van zeer kleine

Magnetische storingen. Hier in Batavia zijn het alleen de lijnen

van de Horizontaal-Intensiteit, welke de Spasmen aantoonen ; die

der Declinatie, die in het algemeen hier in ons keerkrings-station

weinig beweging verraden, nooit.

Het samenstellen der statistiek werd door drieërlei bezwaren be-

moeilijkt :

P. Het aantal Spasmen hangt af van de breedte en scherpte

(Ier kurven, die in de registreer-periode van 1883— '99 zeer afwis-

selend zijn.

2**. Bij zeer onrustigen toestand van den Magneet was het dik-

wijls niet mogelijk, de verschillende soorten van storingen van el-

kander te onderscheiden.

3°. De mogelijkheid bestaat, dat vele aardbevingen niet opgemerkt

zijn, ofschoon met behulp van de statistiek der Aardbevingen, ge-

publiceerd in het y, Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indiè)^'

tocli reeds vroeger de aardbevingen afzonderlijk opgeteekend waren.

Slechts de onder 1". genoemde moeilijkheid is onvermijdelijk, en

de schadelijke invloed daarvan heeft zich ook sterk doen gevoelen.

Ik onderzocht de magnetogrammen van de onafgebroken reeks van

27 Maart 1883 tot 27 Maart 1899; voor de golvingen slechts jaren

met smallere lijnen.
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( 120)

De Harmonische Analyse van de getallen der Dodecaden geeft

:

i)= 37.l + 10.2 cos {nXl2° — 2-4°15') + 8.3 cos (n X 24° — 67°53')

maar deze formule geeft ons geen rekenschap van de steil opklim-

mende maxima, die de leden 3 ff en 4 </> noodig maken en aldus

de cosinusformule alleen tot een rekenresultaat maken. Ik acht

het daarom doelmatiger met het vaststellen van formulen te wachten,

tot eene aannemelijke verklaringshypothese gevonden is.

DAGKLIJKSCHE PERIODICITEIT.

Uur.
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laat ;,^t*l(]on, want do miiiinia veiioonen zicli omtrent zonsop- en

-ondergang; en het maximum zooals gewoonlijk omtrent den meri-

diaan-doorgang.

De dagelijksche schommeling voor vier maximum en vier minimum

maanden berekend, toont geen merkbaar verschil aan.

DAGELTJKSCTIE SCHOMMELINGEN V(X)R MAXIMUM EN
MINIMUM PERIODEN.

u.
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Verder werd onderzocht of verband bestond tussclien de frequen-

tie der Spasmen en den tropisclien en synodisclien maausomloop, resp.

29.5306 en 27.3216 dagen ; ook werd zij met het oog op eene be-

trekking tot de zonnewentelino- onderzocht op de perioden: 25.787;

25.800: 25.815; 25.857; 25.929 en 26.071 dagen.

In geen dezer gevallen werd intusschen eene duidelijke periodiciteit

gevonden, ten minste niets wat wees op een meer rechtstreek-

schen invloed dezer omwentelingen, die gewichtig kon zijn voor de

verklaring van het verschijnsel, dat ons bezig houdt.

Het is niet mogelijk reeds nu eene verklaring te geven ; daar-

voor is noodig, dat eerst:

1°. De waarneming met den Microvariometer nog nieuwe bouw-

stof voor het onderzoek geleverd hebbe

;

20. Het verschijnsel ook op andere Magnetische Observatoria

onderzocht worde.

3**. Eene Theorie van de Aardmagnetische variatie, het Noorder-

licht, de Electrische aard- en hooge atmospherische stroomingen, zij

vastgesteld.

Ik wil slechts wijzen op verschillende overeenkomsten, die mis-

schien later tot eene verklaring kunnen bijdragen.

De afwijkingen, berekend volgens de van dor Stoksche reduktie-

methode, kunnen dienen als maat voor den storingstoestaud der

Horizontale Intensiteit te Batavia, en wel bepaaldelijk voor het heen

en weder schommelen van de lijnen. De samenstelling V voor de

période 1892—93 toont aan voor deze afwijkingen :

10. Eene halfjaarlijksche periode, met maxima in Maart en Sep-

tember, minima in Juni en Januari.

2°. Eene dagelijksche periode, met maxiinuin 3 uur 's namiddags

en minimum 1 uur 's morgens.

''>'. Ken gelijkloopende gang met getallen der zonnevlekken. Er

18 du8 overeenstemming voor d(^ jaarlijksche periode met die dor

Spasmen, voor de dagelijksche echter niet.

De photograrnuïcn van den lucht-electrischen Potentiaal vertoonen

bij Spasmen niets l)uitengewoon8 ; de dagelijksche periode van iXaw

Potentiaal is veeleer omgekeerd, bovendien ook ééns per (\\vy
; do

jaarlijksche ook slechts één max. en minimum per jaar. Analogiei-n

iu de periodiciteit van de meteorologisehe elementen kunnen niet

aangetoond worden, üroote overeenkomsten vindt men bij de piïriodieke

bchümmelingcn van hot Noorderlicht, iiiorwunt men vindt het hier eigen-

arirdigo naclitelijkc niaxiinumende dubbeljairlijkHehe pL'riodiciteit terug.

De waarnemingKgetallen hebben geleerd, dat d(' nrcn van 't niaxi-

') Obsvrvntiuiin, Hnluvin, Vul. XII.
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mum en 't minimum vomndeien met de geograpliiselie li«,^<i!;in!jf en dat

de dagelijksche schommeling geen secundair raiddagsmaximum heeft.

Men moet intusschen niet vergeten, welken groeten invloed maan- en

daglicht uitoefenen, en hoe moeielijk het i.s eene passende schaal voor

de Intensiteit te kiezen. Op lager breedte valt het maximum kort

vóór middernacht, het minimum 's morgens ±. 6 uur.

Voor het zuiderlicht is volgens Boller O ^^ jaarlijksche schomme-

ling (op verschillende termijnen)

:

Jan, Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

(i3 104 119 77 44 25 39 52 5S G7 i>3 G5

en vertoont dus eene groote overeenkuui^^t imi uit- der SpiiMnni;

maar in tegenstelling met de Spasmen zjjn de Poollichten juist bij

een onrustigen magnetischeu toestand veelvuldiger.

Het schijnt intusschen, dat samenhang bestaat met eene reeks

van geheel verschillende bewegingen in de lijnen dor horizontale

Intensiteit, bij welke, gedurende enkele minuten tot verscheidene

uren, de ^[agiieet regelmatig kleine schommelingen uitvoert vau

bijna gelijke tijdswaarde, ongeveer 1— 4 minuten en eene amplitudo

van 1—7 'j.

Ik had die bu\\rj;iii-iii ircu.^ ium «fa iiauwkcung undurzoek onder-

worpen, toen eene opmerking in de tweede verhandeling-) van 1'rof.

EscHEKHAGEN het voof mij waarschijnlijk maakte, dat Dr. Arendt
reeds een dergelijk onderzoek op de Potsdammer lijnen heeft ingesteld.

Prof. Kschen HAGEN Schrijft (p. 679) „Yoor zooverre mon nu

waargenomen heeft, vertooneu zich deze golvingen voornamelijk

des daags; des nachts zijn zij zeer zeldzaam; daarentegen treden des

nachts dikwijls grootere golvingen op, die reeds makroskopisch aan

de gewone registreeringen bemerkbaar zijn en wier schommeling

meestal minuten lang duurt, terwijl het verschijnsel zelf zelden een

uur lang, meestal maar korter tijd duurt. Reeds bij het begin der

registreering in het jaar 1890 werd er aandacht aan geschonken,

daar de grootere scherpte en de uitgebreider tijdschaal te Potsdam het

verschijnsel gemakkelijker en beter konden doen waarnomen, dan aan

andere Observatoricn. Sinds dien tijd heeft dr. Arendt deze soort

van golven bestudeerd en hij is tot de meening geneigd, dat zij in

betrekking staan tot de verschijnselen van de Electriciteit der lucht."

Die verhandeling van Dr. Arendt: „Beziehungen der Elektrischen

Erscheiuungen unserer Atmosphere zum Erdmagnetismus (das Wetter

1896, Heft- 11 uud 12),'' heb ik hier helaas niet onder mijn bereik,

') W. Boller. Das Südlicht. Beithtge zur Geophysik. lid. UI. Heft 4. S. 554. 1898.

-) Sitzung Ber. d. Pr. Akadeinie d. Wiss. zu Berlia 1897. 24 Juiii.

9*
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daarom wil ik deze zaak op dit ooajenblik maar oppervlakkig vermelden.

Ik heb aan die golvingen in de lijnen den naam Pulsaties ge-

geven in tegenstelling met de Spasmen, en wel om hare overeenkoinst

met dergelijke bewegingen in de registreerende lijnen der Seismografen,

die eerst door v. Rebkür—Paschwitz en later door Milne en Ehlert

ontdekt werden en waaraan VON Rebeur dien naam gegeven heeft.

Ik heb eene statistiek opgemaakt omtrent het voorkomen dezer

Pulsaties in de jaren met nauwe Registreerlijnen, die tot het volgend

resultaat leidde:

1 Jau.—12 Juli 18S5
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De frequentie der Pulsaties werd, even als die der Spasmen, te

vergeefs onderzocht ten opzichte van een verband in periodiciteit

met den tro[)ischen of synodischen niaansoniloop.

In de jaar^etallen van de frequentie dezer Pulsaties kan men ^eon

parnllelisme vinden met de getallen der zonnevlekken, en in de maand-

getallen vindt men eene niet zeer sterk sprekende jaarlijksche slin-

gering, die echter geheel verschillend is van die der Spasmen. Maar
de dagelijksche veranderingen in de menigvuldigheid stemmen merk-

waardiger wijze met elkaar overeen, zonder nochtans geheel gelijk

te zijn, gelijk uit de volgende tabel van de uren der keerpunten blijkt.

Spasmeu Pulsaties

V.

Hoofdmaxiiuum 11—12 N.M. 0—1 V.

» minimum 7- 8 V.M. 7—8 V.M.

Sccundainnaximum ± 2 N.M. ± 1 N.M.

» minimum C— 7 N.M. 5—6 N.M.

De Elektogrammen in Batavia vertoonen gedurende het oplrwlen

der Pulsaties niets buitengewoons, d. w. z. den Potentiaiil zelf zijn

geen gelijktijdige veranderingen waar te nemen ; wat het elcctrische

Potentianlverval in de benedenste luchtlagen betreft, geloof ik dat

het geen invloed op den magneet zal uitoefenen.

Tot slot van deze voorloopige mededeeling wil ik nog in 't licht

stellen, dat magnetische rust gunstig is voor de ontwikkeling dezer

Pulsaties, wat in rechtstreeksch verband met de rust der nachtelijke

uren staat, zooals die blijkt uit demagnetogrammen te Batavia. Deze

nachtelijke rust wordt door de dagelijksche slingering der boven genoemde

„deviaties" duidelijk aangetoond en het uur van het minimum, 1 uur

des morgens, komt bijna geheel overeen met het maximum tijdstip

van de Pulsaties. Maar ook het rainiraum-uur van de deviaties,

•\ uur namitldag, komt overeen met het uur van het secundaire

maximum en dat maakt den samenhang minder duidelijk.

Natuurkunde. De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Mede-
deeling no. 51 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden,

getiteld : ^Methoden en hulpmiddelen in gebruik hij het cn/ogren-

lahoratorium. 7."

1. In het vorige jaar konden ten gevolge van het tot stand

komen van veiligheidsinrichtingen, door den Raad van State, in

overeenstemming met het Rapport van de Commissie uit de Aka-
demie, bij het cryogeen laboratorium wensehelijk geacht, de werk-
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zaambeden aldaar Worden hervat. Ik stel mij voor thans, Wanneer

de voitooiïug of de vorderingen van onderzoekingen daartoe aanlei-

ding geven, het een en ander mede te deelcn omtrent handelwijzen

en hulpmiddelen toegepast bij het werken met lage temperaturen en

vloeibaar gemaakte gassen, in aansluiting aan of als uitwerking van

het in de Vergadering van Dec. '94 gegeven korte overzicht (Meded.

no. 14) van de inrichting der in cascade gestelde circulaties van

chloormetliyl, ethyleen en zuurstof.

2. Cnjodaai (kool-glas en kookkast) voor metingen in vloeibaar

gemaakte gassen (in H bijzonder vloeibare zuurstof.)

In de zooeven genoemde Mededeeling is (§ 8) eene methode beschre-

ven, om vloeibare gassen als hulpmiddel bij metingen te gebruiken.

Een schematische teekening, die op Plaat I, behoorende bij Meded.

no. 27 ^) voorkomt, kan eenigszins dienen als toelichting bij die §.

Beter echter is daartoe geschikt de teekening, opgenomen in de

beschrijving van het cryogeen-laboratorium door Prof. Ma.thias ~).

Terwijl de door hem afgebeelde toestel bestemd was voor metingen

in een permanent bad van zuurstof ter grootte van V4 tot ^/g Liter,

werd bij de proeven van Dr. Hasenoehrl, die het onderwerp van

Mededeel, no. 52 vormen, gebruik gemaakt van een volgens dezelfde

beginselen ontworpen cryosraat (kookglas met kookkast), die een

bad ter grootte van V2 tot % Liter bevatte ^). Deze heeft ook

het voordeel sneller en gemakkelijker in elkaar gezet te kunnen

worden, en zekerder luchtdicht te sluiten, waardoor hij meer ge-

schikt is, om het gebruikte gas zuiver en droog te houden. Hij werd

j^ebouwd door den lieer Cürveus, amanuensis bij het cryogeen-

laboratorium, wien ik voor de daaraan besteede zorg en vinding-

rijkheid gaarne mijn dank betuig. Plaat I geeft een uitgewerkte

teekening (op \';. van de ware grootte) van den toestel met den, bij

de proeven van Dr. Hasenoehhl daarin bevestigden clectrischen

nieetcondensator voor vloeibare gassen '). Zij kan dus mede dienen

tot toelichting van de beschrijving van dat onderzoek.

Het onder druk vloeibaar gemaakte gas (bijv. vloeibaar gemaakte

zuurstof van — 140* uit de ethyleenkooktloHch, Med. No. 14 §5),

wordt aangevoerd door het buisje «, dat in talrijke windingen b om

') Vemlag der Vrr^'iul. kon. Akiul. '.M) 97. pf?. 37. Coinm. beydeii. N". 27.

*) MaTUIAü, 1«! liilinniluiii' riMCMiic de I,cvdru, Itnviic "i'iirinli! des Sciciwcs, i S'.'ü.

|). 387 ÜK' ''

*) D(M)r hel pln!ili«'ii vim iiudoic lickci'* iii lit!l kooki;!;!^* kiui dn toestel gebruikt

worden viMir Imdoii van iiii<;ciio(>^ di*ii dulilx leii itdio'id.

*) Voor welkuu iucmi du duomiicdu l'l. 1 ia .Mud. N ". 52 iicutï tu vergclykou.
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den liüuteu kraandrugor is <»:owondcn. Wanneer de toestel eenlge

üogenblikkeu in werking; is, strijkt een deel van bet uitstroomend

gas (druppels en nevel) langs deze 'windingen en koelt zoodoende

het vloeibaar oremaakte gas reeds voor het uitstroonien verder af.

Dit laatste doorloopt, wanneer de kraanstift v met behulp van het

handvat /<,; geopend wordt, een met door gaas opgesloten glaswol ge-

vuld filter ƒ, en stroomt door het buisje r uit tegen het cylindervormige

glas 6\ dat juist past om de windingen van de spiraal 6. Brengt men

het oog voor de kijkbuis A'i, zoo ziet men bij voldoende verlichting

met behulp van de verlichtingsbuis T'^
i), zoolang er vloeistof uittreedt,

de straal uit het buisje c zich waaiervormig over het glas C, den straal-

vanger, uitbreiden*^). Een deel van de afgekoelde vloeistof ontwijkt als

boven opgemerkt langs de spiraal b. Verreweg het grootste deel er van

loopt echter langs de binnenwand van dit cylinderglas naar beneden

;

het wordt door een uiterst dun koperen aanzetstuk D^ verder geleid

en stroomt langs de lip A uit in het tot opvangen van de vloeistof

bestemde bekorglas Vij. Men kan het in een straaltje of druppels hierin

zien neerdalen en zich verzamelen, wanneer men het oog voor <le

ovale kijkbuis K^, brengt en voor voldoende verlichting door de tegen-

overgestelde ovale verlichtingsbuis Vo zorgt.

Zoowel het cylinderglas C, dat aan dunne koperen bandjes ) is op-

gehangen, als het aanzetstuk i>i, dat door stukjes kurk j/ op zijn plaats

gehouden wordt, zijn voor warmtetoevoer door geleiding nagenoeg

ontoegankelijk, vooral wanneer de koude dampen van de vloeistof

welke uit den opvangbeker ^i opstijgen, hunne afkoelende werking

op de omgeving eehigen tijd hebben uitgeoefend ''). De beker Bi is

eveneens zorirvuldisr tejren warmtetoevoer beschut door een dubbele

gaslaag tusschen de bekers Bj, B^ en i?3, om welke, op aanstonds te

beschrijven wijze, de ontwijkende dampen worden geleid. De beker

wordt door een glazen /?i en een eboniten rand R.2 verbonden met het

binnenste van twee dunne roodkoperen stukken E^ en E.2y die samen

een dubbel deksel vormen. In dit deksel zijn, even als bij het in Dec.

'94 beschreven model, twee buizen /'i en G^ geplaiitst, waarvan de een

deu straalvanger C opneemt en de ander dient om de meettoestellen

door te laten, die in liet bad van vloeibaar gas zijn gedompeld. In het

>) De constructie vau T, is i,'elieel als die vau A', : op de teekeuing is bij T, eu

F., het voonuuizicht van K^,K^ en ^,,^j gevoegd.

2) Het verdwijnen van die wimiervorraige tiguur wijst imii, dat uit « geen vloeistof

meer wordt aangevoerd en dat men tlus de kraan moet sluiten.

^) Op het glas G^; (de bandjes zijn in de liguur niet aangegeven).

•) Verzilveren van het glas, waar het niet doorzichtig behoeft te zijn, was ter verminde-

ring van straling, nog niet noodig eu werd eenvoudigheidsludve dus achterwege gelaten.
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afgebeelde geval is dit het oniliulscl van Dr. ITasenoeiiul's conden-

sator, van hetwelk de glazen buis g met een caoutchouc buis «73 en

trekbanden ^3 in de rechter buis I\ van het kookglas is bevestigd.

Het kookglas is daardoor naar deze zijde afgesloten.

De uit de vloeistof ontwikkelde dampen ontwijken door de linker

buis Gi, over welke een tweede, wijdere, G2 is gestulpt, die door

een caoutchoucbuis 6*3, met trekband. vastgehecht zijnde aan de hou-

ten kraanbus /ij, den weg aan het gas naar boven afsnijdt en het

voert naar het buitenste stuk E^ van het dubbele deksel. De glazen

buis Gi 1) is hieraan dooreen kurken stop -E"^ verbonden, terwijl G^^^
E2 door de dop G4 en de beide stukken van het dubbele deksel door

de caoutchoucstop E^ verbonden zijn. Het buitenste deksel sluit met

R4, op een beker B^^ iets wijder dan de afschenkbeker B-^ met de

omhullende glazen. P^venals deze bekers, die buitendien met daar-

omheen gespannen vi(^olsiiaren aan het deksel ^'i zijn opgehangen,

rust ook -Ö4 met behulp van een ring Li op een steunplankje L^-,

dat wederom met vioolsnaren L,., en L~ is opgehangen. Door de door-

boringen in den steunring L^ en het steunplankje L^ ontwijkt het

gas uit het kookglas in de kookkast; het verlaat den toestel door

de afvoerbuis r^, (gaande door het deksel van de kookkast en de

daarover gespannen caoutchouchoed). Op deze wijze worden de koude

dampen gedwongen den door de pijltjes aangegeven weg te volgen

en daarbij den toevoer van warmte naar het bad tegen te gaan.

Het geheele kookglas mot het steun[)lankje L^ hangt, gelijk

uit de gegeven beschrijving blijkt, aan het deksel van de kookkast.

Dit deksel heeft den vorm van een hoed met ^^ri® openingen in

het bovenvlak (dun, door ribben versterkt, koper) ^). Door een er van

gaat de reeds besproken afvoerbuis 7\. De twee andere openingen

dienen om deelen vau het kookglas door te laten en wel de linker

opening onder Q^ voor de uit twee in elkander geschroefde stukkeu

//i en IJ^ bestaande houten kraan bus, waaraan het linkerdeel van

liet kookglas hangt, en de rechteropening onder P voor de buis, die

de meettoestellen doorlaat. Ook de laatste is door een houten ring,

bcHtaando uit twee stukken I\ en Z^? ^^'^ ^'^" weerszijden ia^oAx

hot deksel worden geschroefd, met het deksel verbonden. De sluiting

van de openingen in het deksel wordt verkregen door een caoutchouc

h(H'd, op het bovenvlak dric^ buizen dragondc, j)asfendo o]) de buiz(Mi,

die uit (h' kast te voorscliijii trcMicii, cii die met trekbandfMi i{\)^v\\

dezo worden aangedrukt.

') (7, dient om 0^ tO){i)n warmttilonvnor lo bosclicniKii.

^) Zie door»nede dour buveuvUk lioud (Itiariiiiiiüt.
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Uit de nadere beschrijving van de wijze van verbinding za! blijken,

dat de kraanbus en de proefbuis met liet deksel als 't ware een «re-

heel vormen, waaraan het verdere kookglas wordt opgehangen. Om
den toestel op te bouwen, wordt in de eerste plaats aan dit geheel

met behulp van de boven beschreven glazen buizen F^ en Gi^ het

dubbeldeksel E^ E^ van den afschenkbeker verbonden. Is dit geschied,

dan zal men in het algemeen den in het vloeibare gas te dompelen

toestel, wanneer die niet later van boven af door /', kan worden

gestoken, op zijne plaats brengen. Zoo werd in bet geval van Dr^

Hasenoehrl de glazen buis i/, die het omhulsel m van den con-

densator draagt door de proefbuis gestoken en met de cioutchouc-

buis 02 en den trekband g?, bevestigd ^). Het draadje (p^ hetwelk het

koperen omhulsel van den condensator naar de aarde af moet leiden,

werd met het buisje C verbonden en daarna de bekers B^B^B.^B^

op hunne plaats bevestigd en met het steunplankje L^ JUiu het deksel

vastgemaakt met L^^.

lu de kraanbus «S'a plaatst men het knianstuk 5j ; dit sluit daarin

in de eerste plaats met de caoutchoucpakking //i, die geen ander doel

heeft dan den weg aan het gas naar boven af te snijden, en in de

tweede plaats met de caoutchoucpakking 77;^, welke door de schroe-

ven S^ wordt aangedrukt, tot hermetische sluiting is verkregen. In

het kraanstuk M zijn het toevoerbuisje a en de glazen kraan-

buis p -) met veerkrachtige kit eveneens hermetisch bevestigd. De
inrichting van de kraan is verder geheel als die van '94 (zie ook

Matiuas 1 c). Op de glazen buis p is aan het beneden einde een

zeskant afgevijlde koperen dop gekit, waarin een pakking moer,

die, terwijl de glazen buis p mede draait, op het koperen i^van

boven eveneens zeskant) kraanstukje h- met de pakking wordt aan-

geschroefd. Is de pakking voldoende aangezet, zoo wordt met een

hol zeskant q (zie -)) het zeskant van de pakkingmoer en van het

kraanstukje samen vastgezet. De stift v wordt met een houten stang,

/<.,, bewogen, die boven wederom in een stift eindigt, die door een

pakking /^ loopt. Zijdelings is een buisje j aangebracht, dienende

om do kraan te onderzoeken op lekken van de pakking in h- en

om mogelijk onder hoogen druk door die pakking uittredend gas af

te voeren, daar anders de glazen buis p zou kunnen springen. Het

') g wonlt van oiulereii op door het deksel gestoken, de zijbuis u^ wordt daarriii

ium g als volgt vereenigd. Het koperen Tstuk «,,Wj {vergel. PI. I bij Med. N*. ?2)

wordt van boven af over y geschoven en niet de eaoutchonc bnizen ;r, en w^ met

trekbanden vastgeklemd, zoodat x^ tegenover een in g aangebrachte opening komt.

-) Geheel geconstrueerd als de knuin, afgebeehl PI. I Med. N". j2, waar de teeke-

niug duidelijker is.
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levert bijzonder veel gemak op, uut hot kraaüstuk gemakkelijk uit

den toestel kan worden genomen, wanneer de pakking, liet filter of

een der buisjes in 't ongereede is geraakt.

Door de pakking N^ tusschen de flenzen van het deksel N^ en van

de kookkast Nq met behulp van de schroeven N-^ aan te drukken, ver-

krijgt men een luchtdichte sluiting van het deksel op de kast. Plet

schuine ringetje L^, gedragen door vilt, wijst aan de ring L;. bij het

neerdalen van het kookglas in de kast den weg, totdat bij het in

elkaar vallen der ringen X3 een centrische en veerende opsluiting

wordt verkregen.

De kast zelf bestaat uit twee door ribben versterkte dunwandiofe rood-

koperen cylinders, waarvan de benedenste, iets engere, C/j excentrisch

in den bodem C/3 van de bovenste iets wijdere Ui is gesoldeerd. Voor een

voldoende stevigheid der verbinding van beide cylinders is door

inwendige versterkingsribben U^ gezorgd.

De kast draagt boven een paar ronde en beneden een paar ovale

tegenover elkaar staande flenzen A], A2, op welke de kijk- en ver-

lichtingsbuizen met flenzen ftj, ao en met caoutchoucpakking lucht-

dicht worden vastgeklemd. De verbindingslijn van het bovenste paar

is ten opzichte van die van het benedenste paar om de as van de

kast gedraaid, ten einde de uitstroomendo straal goed te kunnen

, verlichten i).

De losse bodem W^j die door inwendigen druk naar buiten kan

worden gedrukt komt, bij het luchtledig pompen met den land W^^

op de randen van de kast te rusten en is door ribben W^ voldoende

versterkt ora dan aan den uitwendigen druk weerstand te kunnen

bieden. Door de caoutchouchoed IT^, die over den bodem getrokken

en op de randen eens vooral met alle zorg luchtdicht bevestigd is,

wordt de sluiting vorkregen, terwijl toch bij een ongeval de geheelo

bodem als veiligheidsklep zou werken.

De geheele toestel kan door de kraan Xj luchtledig worden gepompt.

Zij is evenals de vacuümmanometer Xg aan de kast verbonden bij

de flens X.., (in de doorsnede gestippeld, en naast de kast afzonderlijk

') Verdere Verklaring der teekeiis: «„ tj lospiisseiule (Immd spiej^elü^lnsplaiUjes,

die de achterste kijkbuisktniicr «ifsUiiteii vim de kust, terwijl todi de druk van het

güB in de kunt en de kijklMiU gelijk blyt't; ff^, o-, liouten ()|)vulbiii/en, ten einde 200

min mogclgk wnnnte atin het gns in de kijkhuiskanier toe te voeren;
f,, p„, dikke

kykglaxen, luchtdicht Hluitcndo in /uj, nndcr hev(>9ti<>d met IrekbanchMi v,, v.^;

0,,^ deel vun moutrlioucbniH ^„ ^„ !iliiiten<le om koperen rin^ van voorste kijklinis-

kuner; 01, tt, kykgla/en in rund gekit, niet pakking Hhtitende op de tlen/.en n, r.j;

i'ii C»
'***•*]*'• ""* droge, warme lueht door voorste kamers te /uigen (gewoonlijk nfti<'-

floten.) In de verm^liillende kamer» Hljian droogscliiudtje.s niet PgO^. liet hiiisj(> hij

n luoet Rfgehroken geteekend /ijn.
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in cloolsiiO(Je at'gebeck)), waaraan de glazen buis X-^ op dezelfde wijze

(met X4) bevestigd is als de kijkbuizen. In deze buis brengt men

P. O:, om den toestel te drogen.

De ereheele wand van de kast is met een viltlaag (de bodem met

verscheidene viltlagen) bekleed; het binnenoppervlak van deze laag

is ter vermindering van de straling spiegelend gemaakt, door be-

plakken met nikkelpapier. De dunne nikkellaag is echter over een

breedte van een paar centimeter overal daar weggenomen, waar

v/arrate door geleiding er aan zou kunnen worden toegevoerd.

Waar het inwendige van de kast of van de kijk- en verlichtings-

buizen niet met vilt bedekt is, of de viltlaag niet stevig genoeg zou

zijn, is door het aanbrengen van hout of caoutchouc voor de isolatie

gezorgd, gelijk uit de teekening voldoende blijkt ^).

De stofdoos Yi, voorzien met een naar buiten openslaande uiterst

lichte klep Kg van watten, tusschen gaas met zeemlederen rand

opgesloten, laat zonder merkbaar drukverlies het gas ontwijken en

voorkomt dat gas, hetwelk uit de leiding Y:^ terugstroomen mocht,

stof in den toestel brengt. Bij de buis Z.^ door welke bij de proeven

van Dr. Hasekoehrl het uit den electrischen meetcondensator ver-

dampende gas ontwijkt, kon met een eenvoudiger stofdoos Zi (enkel

gevuld met watten tusschen gaas) worden volstaan, daar deze niet

zooveel gas in eens behoeft door te laten.

Er werd boven reeds op gewezen, dat de inrichting van dezen

cryostaat een groot voordeel aanbiedt, wat betreft het gemakkelijk

in elkaar zetten en uit elkaar nemen. Dit is vooral verkregen door

overal, waar bij het Merken met don toestel luchtdichte sluitingen

gemankt en tijdelijk verbroken moeten worden, deze door Henzen

met pakking tot stand te brengen.

De wand van ix>odkoi>er met aangesoldeerde flenzen zal reeds uit

den aard der zaak geen aanleiding tot lekken geven en is vooraf

met een tijdelijk aan te soldeeren hulpbodem en met hulpsluitplaten

op de flenzen, gemakkelijk te onderzoeken. Is men hiervan zeker,

zoo wordt de caoutchouchoed, die de sluiting aan den bodem moet

geven, met caoutchoucoplossing bestreken, door trekbanden ^V^. eens

vooral met de kast vereenigd. Evenzoo wordt de sluiting van de

hoed ^\ op het deksel en de door de openingen gaande doelen

verkregen. Wanneer dit alles met zorg verricht is, wordt de deug-

delijkheid er van op de proef gesteld, door de kast met deksel en

bodem en weder met hulpplaten op de flenzen gesloten, in een kuip

^) De kast hieiU ruimte a:m, 0111 n»>u- een lM»-c1iermeiule hws tn-i-oliPii den w and en

beker Ii^ aau te breugen.
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met water onder te dompelen, de caoutcliouchoeden van buiten af

tegen opzwollen te beschermen en onder een kleinen overdruk (0;2

atm.) lucht in de kast te brengen, en na te gaan of zij luchtbelletjes

laat ontsnappen. Wanneer op deze wijze eenmaal aangetoond is, dat

deze veel zorg vereischende sluitingen, die eens vooral gemaakt

worden, goed zijn, zal men zich er in don regel niet weder om be-

hoeven te bekommeren. Evenzoo kan men ook eens vooral met zorg

de dikke spiegelglazen d.Ca en de flenzen van de kijk- en verlichtings-

buizen kitten in de caoutchoucbuizen //j, ^2 en de deugdelijkheid er

van met hulpflenzen onderzoeken voor men ze aan den toestel be-

vestigt.

Bij het ingebruikstellen van den cryostaat heeft men dan slechts

de kast aan het deksel Ag en de kijkbuizen tegen de zijflenzen vast

te schroeven en te letten op het sluiten van de pakking tusschen

de flenzen, wat steeds gemakkelijk te verkrijgen is. Hetzelfde is het

geval wanneer men het kookglas met het deksel even uit de kast

wenscht te lichten, of bijv. het P2 O5 op de droogschaaltjes in de

kijk- en verlichtingsbuizen heeft te ververschen.

De cryostaat rust met Nq op een houten ring op dito drievoet,

en wordt in wol ingepakt.

Reeds werd beschreven hoe bij de proeven van Dr. Hasenoehrl

de meettoestel in het kookglas gemonteerd werd. Vermeld worde

alleen nog dat, zooals door hem in de Meded. N°. 52 wordt uiteen-

gezet, de beker B^ met vloeibare zuurstof uit de ethyleenkook-

fleschspiraal (Med. N°. 14 § 5) volgeschonken, de vloeistof door het

buisje z met behulp van de kraan h gedeeltelijk in den condensator

overgezogen, en de beker ^1, daarna weder met vloeibare zuurstof

aangevuld werd en bleef ^). Al deze bewerkingen worden door de

kijkglazen gevolgd en verliepen zonder het minste bezwaar op te

leveren.

3. Inrichting van een Hrothcrhoodluchtcompressor tot het savum-

persrn van (jasspn., die niet met lucht verontreinigd mogen irorden.

In Mcdedeeling N^. 14 werd hiervan met een enkel woord gewag

gemaakt. IMaat II geeft een aanzicht van den compressor met zijn

8eparator (;n de daarl)ij nieuw aangebrachte hiilpmiddolen (op ^'o

van de ware grootte). Wat de [)omp zelf betreft is in i'laat IIT

(op Va van do ware grootte) fig. 1 en 2 met dikkere lijnen aange-

geven wat diuiraan nieuw is toegevoegd. Met behulp van flg. 1

on 2 Bainen, nndor aangevuld met flg. 3, is tevens do constructie

') Door St wordt de ineetcondenHotor luchtledig (((>|)oin|it, nwX j, nii x^ k.iii nicii

hnl drukverschil lieoordcnleit voor het ovcreuiguu van vluüi<5t.c)r uit T/j in m.
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en werkiiifi;: van den compressor na te gaan i). Ter toeliclitinoj zij

opjvemerkt dat door de kraan B^ stoom wordt aangjevoerd, door welke de

miniatuur stoommachines /ig. B., ter weerszijden van het pomplichaam

in beweging worden gebracht. Wanneer met volle kracht gewerkt

wordt maakt de werkas /?.-„ door welke de plunger van den compressor

wordt op en neerbewogon tot 000 omwentelingen por minuut. Gewoon-

lijk wordt do samen te persen lucht direct uit de atmosfeer opgezogen

door de zuigklep </, d — in den vorm van een platte tusschen twee

concentrische cirkels ingesloten ring — waarbij de lucht met water

en met een smeermiddel gemengd wordt. Voor het opzuigen van een zui-

ver te houden gas is boven deze klep een kop gesteld, bestaande uit eeu

messing ring é-j, een dik glazen kijkglas e^ en een caoutchoucbuis ^3, die

aan beiden door trekbanden ^3 en ^5 en met kit stevig en luchtdicht verbon-

den is ''^). Het met water gemengde smeermiddel, voor hetwelk bij het

samenpersen van NgO (alsook van Oo) glycerine en wel met '^U water ge-

mengd, werd genomen, druppelt uit het buisje /|^). Het gas wordt aange-

voerd door de buis <ji (PI. III). Zooals later zal blijken komt het echter

ook voor, dat in deze toevoerbuis vloeistof wordt afgeblazen. Ten einde

nu te vermijden dat het kijkglas, door hetwelk men de regelmatige

werking der zuigklep wenscht na te gaan, beshiat, is het schermpje

ijc, aangebracht. Door de zuigklep opgenomen in de ruimte a, wordt

het gas vervolgens in drie trappen samengedmkt, eerst in de ruimte

a zelf, dan in de. ringvormige ruimte ^, waarheen het door kleppen

ontwijken kan, vervolgens in de engere eveneens ringvormige ruimte

c, waarheen het eveneens door kleppen ontwijken kan, en vanwaar

het zich langs de koelspiraal, k^ door een voedingsklep en langs een

veiligheidsklep naar den separator S begeeft. Is de kraan ki van

deze gesloten, dan kan het behalve door de veiligheidsklep langs eeu

schroefje naar buiten ontwijken *). Eerst wanneer men dit dichtschroeft

gaat de veiligheidsklep Averken en bij de Leidsehe inrichting wordt

het hieruit ontsnappende met vloeistof vermengde gas in de zuigbuis

teruggevoerd, //g. Is het gas op voldoenden druk, dan wordt het door

openen van ki in den separator toegelaten, waar de vloeistof zich

^) Zoo is ilaarop, door te letten op wat met uq. is gemerkt, ook de circulatie vau liet

koelwater te volgen.

2) liet metalen korfje lig. 4 dient om bij denkbare ongevallen het wegslingeren

van bet glas te voorkomen.

^) Eij het samenpersen van lucht kan men bijv. spermaceti olie met water gebrui-

ken; bij zuurstof en stikstofoxydule zouden daardoor ontploffingen te vreezen zijn.

^) Dit schroefje is in de gegeven doorsnede niet te zien, het levert gemak op bij

het in beweging brengen van den compressor, in 't bijzonder om vloeistof uit de koel-

spiraal te doen ontwijken.
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beneden verzamelt, terwijl het gas door kraan ko verder gevoerd kan

worden. Vandaar komt het in een wijde, i>i, en vervolgens in een

nauwere droogbuis A. In beide strijkt het door P2O.J, dat tusschen

glaswol en asbest wordt opgesloten door gaas en zeefjes ^). Door

kraan K^ en buis S,^ kan het gewone en droge gas geleid worden

naar de toestellen waarin men het wenscht te brengen, gewoonlijk

wordt dan nog een buis als X^o^ gevuld enkel met glaswol, tusschen

gelaseht om mogelijk als stof medegevoerd P2O5 tegen te houden.

De smeervloeistof stroomt in de zuigruimte toe door het buisje /j

uit het reservoir ƒ4. Men moet zorgen dat dit reservoir steeds gevuld

blijft (liefst door het op standvastige hoogte gevuld te houden) en

volgt het regelen van het straaltje door de kraan ƒ3 met behulp

van de gedeeltelijk in koper gevatte glazen buis f.^ (vergelijk voor

de constructie PI. III fig. 5).

De vloeistof uit den separator wordt door kraan Rq en buis ^s

afgeblazen in den ketel f^, van waaruit het in de afgeblazen vloei-

stof opgeloste of mede ontwijkende gas langs A (PI. IV) naar de

zuigbuis terugkeert ~) Evenals de reeds beschreven inrichting bij de

veiligheidsklep heeft dit ten doel te voorkomen, dat er van het zuivere

gas, hetwelk in den regel kostbaar is, verloren gaat. De buizen van

glas, in koperen stukken met tappen gekit (zie PI. III pg. 5), veroor-

looven te zien of men hoofdzakelijk vloeistof of gas uitblaast. Een

peilglas geeft den stand van de vloeistof aan en een veiligheidsklep

onder de vloeistof regelt het uitstroomen zonder dat opzuigen van

lucht mogelijk is.

In deze ketel kan eveneens door buis S^ 5,;, kraan Kj en buis

-S'iQ de inhoud van de verbindingsbuis, alsook het in de pomp zelf

bevatte mengsel van gas en vloeistof ontwijken. De inhoud van elk

«Ier reservoirs S^ D^^ 7^, die gas onder druk bevatten, kan eveneejis

door het openen van daartoe aangebrachte kranen {K.^^ ]<:) in den

ketel Ki of direct in de zuigleidiiig ontwijken. Buitendien kan men
de verHcliillende deelen der inrichting door do kranen K.^, en A',, in

verban<l brengen met een luchtpomp, met de buitenlucht, of met

een gasreservoir.

4. Af'scheiiken run Llviiut /tocrcaUicdon di/cstofoxijdulc. Stikstof-

^) Fig. 6 geefl eene doursiiede vnit dc/e veelvuldig gebruikte drougbuixen, !j;(mi(I('iii(I

iii No. 14, voorkomende bijv. op de teekeniuf,' van Matiiias cm op imdonMi iii de

(>iroinuiiicntion«« — ecu goedkoope coiiHtrurlie, gescltikt voor (liiikkingtMitot 80 atinosroo-

ren. De ko|H>rcii moeren /yn op een met drimd voor/ieno gasbitis (gepersit op 2UU

ntm,) met (M-hroefdnuwl genoideerd. De ti'ekcning behoeft wel gceii nndcre toelichting.

') De knuin A„ i« nteeda open aJH met den toeHtel gewerkt wordt, doch levert

gemak op by het undenMck van den toestel op luciitdiehte aluiting.
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oxydule Is een zeer be]aiif»iijk hulpmiddel voor het werken bij laj,'e

tem[:eratuur. Het kookpunt ligt lager dan dat van koDlzuur. lioven

het vaste koolzuur heeft het verder het voordeel bij het kookpunt

vloeibaar te blijven. Het kan dus worden gebruikt voor doorzichtige

vloeistofbaden, met welke men bij de meeste waarnemingen wel liever

dan met een sneeuwvormigc bedekking zal werken. In physische

en chemische laboratoria wordt het voor dit doel echter betrek-

kelijk weinig gebruikt. Daartoe kan hebben bijgedragen, dat,

wanneer men beproefde het gas onmiddellijk uit de kruiken die

in den liandel voorkomen af te schenken, de kraan bevroor, of dat

men verzuimde het glas, waarin men afschonk (een vaeuumglas

bijv.) voldoende af te sluiten om te voorkomen, dat een deel van

het N2O, welks smeltpunt zeer dicht bij het kookpunt gelegen is,

door verdamping in de lucht vast wordt ') en een vaste massa

voor de opening vormt. Voornamelijk zal het echter wel daar-

aan liggen, dat in alle gevallen de afgeschonken hoeveelheid in

verhouding tot de verbruikte zeer klein was en de prijs van de zoo

verkregen vloeistof dus verre de matige prijs naar gewicht van het

NgO overtrof.

Het N3O kan echter gemakkelijk en min kostbaar door vast kool-

zuur zoover worden afgekoeld, dat, wederom bij voldoende afsluiting

van het glas waarin wordt afgeschonken, bijna al het uit stroo-

mende stikstofoxydule als vloeistof wordt opgevangen. Bij vele proeven

zullen dan de bovengenoemde voordeelen opwegen tegen de gerin-

gere kosten en de meerdere onschadelijkheid van het vaste koolzuur.

Bij zulke proeven wordt voor de afkoeling gebruik gemaakt van een

droogbuis, met P2O5 als plaat III fig. 5, aan welke het reservoir

met vloeibaar gas wordt gekoppeld, en door welke liet gasvormige

NoO wordt geleid naar een koperen dikwandige condensatie-spiraal

(7,5 niM. uitwendig, 4 raM. inwendig) van 24 windingen, 12 van

8, 12 van 11 cM. diameter, gedompeld in een van buiten met vilt

bekleed roodkt)peren bakje, hoog 14, breed 12,5 cM., dat met vast

koolzuur wordt volgestampt, en aan beide zijden met een regelkraan

(model zie SiEUTSEMA, Comm. Suppl. No. 1) voorzien-). Aan een

der laatste bevestigt men een nauw afblaasbuisje.

<>. Kokend dikdofoxydale in (jroote hoeveelheden. Circulatie van

I) Verg. NATfEREK, Pogg. Aan. 62 pg. lo4. (ISU).

-) Eeuvoudiglieidslialve is hier een geval genomen vuor hetwelk de refrigerator

reeds beschreven is. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een refrigerator, geheel
onafhankelijk van den drieledigen cascadetoest«l.
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slikslofcTyduJe. Wensclit men toestellen van grootere waterwaarde of

omvang: in een bad van stikstofoxydule af te koelen, zoo zal men
het daarbij uit de vloeistof gevormde gas moeten opvangen en weder

samenpersen met behulp van een rompressiepomp, al dan niet met

afkoeling. Daar te Leiden een ehloormethylcirculatie beschikbaar

is, lag het voor de hand, het stikstofoxydule niet bij de gewone

temperatuur, maar in den chloormethylrefrigerator (Med. No. 14 § 3,

zie ook afbeelding PI. I bij Matutas 1. c.) te verdichten. Als com-

pressiepomp kon daarbij een Brotherhoodpomp dienen, ingericht als

boven in § 3 beschreven.

Condenseert men het No O bij zeer lage temperatuur, dan zijn de

dampen die uit de chloormethylrefrigerator ontwijken, zeer ijl en kan

de luchtpomp, die ze opzuigt, betrekkelijk weinig gewicht aan chloor-

methyl verplaatsen. Condenseert men het N2O bij hoogere tempera-

turen, dan zal wel is waar meer chloormethyl verdampt en meer

stikstofoxydule verdicht kunnen worden, doch dan zal dit laatste bij

het uitstroomen in veel sterkere mate verdampen dan meer afgekoeld

NoO. Gewoonlijk werd gewerkt bij eene temperatuur van den chloor-

methylrefrigerator van — 45° en werd de veiligheidsklep van de

Brotherhood (zie § 3) op 25 atm. gesteld. De separator van de

Brotherhood moet om doelmatig te werken een betrekkelijk groot

volume hebben, in hetwelk dus bij hooge drukkingen een groote

voorraad aan NgO zou worden vastgelegd. Dit reeds zou het wen-

schelijk maken den druk niet hoog op te voeren, doch bovendien

zou bij het afblazen van het, sterk van de wet van Boyle afwij-

kende gas uit den separator, water daarin kunnen bevriezen on aan-

leiding tot ongevallen kunnen geven.

Plaat IV geeft als voorbeeld van het werken met de stikstof-

oxydulecirculatie de opstelling der toestellen bij de proeven van

Dr. Hasenoehrl met vloeibaar stikstofoxydule (Med. N^. 52) sche-

matisch (de deelen nagenoeg V:j5 van ware grootte) aan. B is de

Brotherhoodpomp, mot hulpinrichtingen, wier werkingswijze op PI. II

en ITT met §3 is na te gaan. liet samengeperste gas wordt door de

regelkraan {Ic^ Plaat II) langs D (Plaat IV) gevoerd naar den

chloormethylrefrigerator waar liet eerst in de regeneratorspiraal 1^

(in(*d. N". 14 § 3) door do koude dampen van het cliloormethyl

wordt afgekoeld om verder door de condensatiebuis en een afsluit-

kraan te stroomen naar den cryostaat, die slechts schematisch aan-

gegeven is, «lüch op IMaat 1 m(!t § 2 te volgen is, hot verdampte

gas ontwijkt door de stofdoos Y^ naar de zuigzij<le van de pomp, die

met do gaszftkkcn G\ on Gi in verband staat, Wiiarin ook het gas

uit den condensator door Z, ontwijkt. De kraiKMi, in d(;ze geleidingen
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aangegeven, zijn voor het afschakelen en voor het onderzoek der

enkele toestellen noodig. Behalve dat deze gesloten kunnen z'ijn

moeten ook de gaszakken ^j en Ge, afgesloten kunnen worden en

de Brotlierhoo'1 kunnen stilstaan. Er is dus aan de gasafvoerbuis

een onder kwik gedompelde veiligheidsbuis aangebracht. De waar-

nemer, die het toestroomen van verdicht gas met de kijkglazen van

den cryostaat regelt, houdt daarbij tevens don vacuummanometer in

het oog.

Do geheelo circulatie kon bij de proeven van Dr. Haskxoehrl,
waar slechts een beker van ^/4 liter gevuld behoefde te blijven, in

werking worden gehouden met circa 2 Kg. N2O, hetwelk in den

toestel door de kraan K^ (Plaat III) uit een reservoir met samen-

geperst stikstofoxydule werd toegelaten.

Bij de eerste proeven was aan het luchtledig pompen enz. weinig

zorg besteed en was dus een mengsel van NgO en lucht in de

circulatie Een eigenaardig verschjjnsel deed zich toen voor. Terwijl

de waarnemer door het venster iTj (PI. T) de straal waarnam, werd

opeens de straalvanger door vaste stof troebel en stortten dikke sneeuw-

vlokken en opeengepakte sneeuwmassa's naar beneden in den beker

i?i, waar zij eerst later smolten.

Dit zonderlinge verschijnsel, een oogenblik aanleiding gevende

tot de vrees, dat er met het PgOj of de watercirculatie iets in 't

ongereede was geraakt, kon eenvoudig als volgt worden verklaard.

Uit een mengsel NgO en lucht scheidt zich als vloeistof eene phase

af, die hoofdzakelijk NoO bevat, het beschikbare gas in de circulatie

wordt daarna sterk verontreinigd N2 O. In den cloormethylrefrigerator

wordt dit bij genoegzaam stijgen van den druk verdicht tot een

sterk luchthoudende oplossing, die bij het uitschenken de lucht

afgeeft in eene phaso waarin de partieele spanning van het stikstof-

oxydule minder is dan die van vast stikstofoxydule, zoodat de

vloeibare phase, bestaande uit nagenoeg zuiver stikstofoxydule, bevriest.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onxes, biedt aan Mede-
deeling N°. 52 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden

:

Dr. Fkiïz IIasenoehrl: „Die Dielektricifüfscon.staNte von ver-

flüssi(jtem Stickoxydul und Sauetsfoff.''

Messungen über die Dielektricitiit^L- >!i^iam<' vertiüssigter (jase siiid

bisher von Linde i) und von Dewar und Fleming 2) unternommen
worden. Die Messungen von Linde beziehen sieh auf Gase, welche

*) Linde, Wied. Ann. 56 ptig. 540.

'-) Dewar und Fleming, Troc. Roy. Soe. Dec. '96.

10
Verslageu der Natiiurk. Afdeeliug Dl Vlll. A" 1899/1900.
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durch Anweudung von hohem Druck bei relativ hoher Temperatur

verflüssigt werden und sind mit der vorliegenden Arbeit nicht in

directem Zusammenhang. Dagegen haben Dewar und Fleming die

Dielektricitatsconstante des verflüssigten Sauerstoffes unter denselben

Bedingungen untersucht, wie ich ; namlich bei der Temperatur des

normalen Siedepunktes unter atmospharischen Druck.

Die Yerflüssigung der Gase geschah im cryogenen Laboratorium

des physikalischen Institutes zu Leiden. Die Einrichtung desselben

ist an anderer Stelle geschildert i)
; ich kann mich also hier daraut

beschranken die speziell zur Bestimmung von Dielektricitatseonstanten

getroffenen Einrichtungen zu beschreiben, was im folgenden geschehen

wird. Wahrend der Yersuche stand das cryogene Laboratorium stets

unter der persönlichen TiOitung des Herrn Professor Kamerlingh

Onnes, wodurch wohl allein das Zustandekommen meiner Versuche

ermöglicht wurde. Es sei mir daher auch an dieser Stelle gestattet,

demselben dafür, wie auch für manch andere werthvolle Hülfe

meinen warmsten und aufrichtigsten Dank auszusprechen.

L Methode.

Sfcctu} nu'tt.
Die Methode, deren ich mich bedient habe,

war eine Modification der GoRDON'schen.

Das Prinzip der Ictzteren wird aus dem
Schema (Fig. 1) klar. Mit den beiden Qua-

drantenpaaren eines Elektrometers von Thom-
son sind die inncren Bclege zwcier Conden-

satoren Cj und Cg verbunden, wahrend die

ausseren an den einen Pol eines Lid u(.' tori uins

geschlossen sind, dessen anderer Pol, sowic

die Lemniskate des Elektrometers abgeleitet

sind. Wird das Liductorium in Gang gcsetzt,

80 gibt die Nadel uur dann keinen Ausschlag,

wenn die ('apacitiiten Cj und Co einander gleich

sind. Jst (hum etwa C\ o'm Messcondciisator ver-

Rnderli(!lier Capacitiit, so kann die Capacitiit von

Cg mit verflchifidoncn Zwischenmodien bostimmt werden, woraus sich

ummittclbar die Dielektricitiltsconstanto der letztcren crgiebt. Dabei

c^ll'nnnft,n(f.

Fig. 1.

') Kamkrunoii Onnkh, Comtii. Pliy». liiib. Loidoii N". 14. Matiiias, Ld l-iihoniloiro

cry(igi;nn <!« I.«y(|p, llev. (m'ii. d. Scieiice», \SW p. 3Sl, H^^^^. Und besoiKUirs Kamkii-

LiMOii O.MHEI, .Mcded. N'*. 51. Metliudea en liulpmidielea in gebruik by bet cr^rugeeu

l«lH>roU>riuni I. Dieoo Sit/ung, vorige MittbcMhttiK.



( 139 )

ist abcr vorausgesetzt, dass eiiimal das Eloktromcter vollstaiidi^ symme-

trisch construiert ist, und dass ferner die Capacitiit der Zuleitun«:^s-

diülite und der, der Induction nicht ausgesetzten, Theile der Conden-

satoren, auf beiden Seiten dieselbe ist. Die gleichzeitige Behebung

dieser beiden Fehlerquellen bietet aber ziemliche Schwierigkeiten.

Bezeichnen wir niimlich mit /j und /g ^^^^ Capacitat der beiden

Quadrantenpaare einschliesslich der Zuleitungsdrahte ; mit pi und p.2

die für die Einwirkung der (^uadranten auf die Nadel characteristi-

schen Constanten (Differentialquotient des wechselseitigen Inductions-

coefficienten nach dem Drehungswinkel) ; ferner seien Cj und C^ die

Capacitüten der mit einander zu vergleicbenden Condensatoren, cj und

C2 die Capacitüten der mit dem Electrometer verbuudenen, der In-

duction jedoch nicht ausgesetzten Condensatortheile ; dann ist die

Bedingung für das Gleichgewicht der Nadel ^)

(ï)

Durch diese Gleichung ist aber die Gleichheit von Cj und Cg

natürlich noch nicht erwiesen. Man hatte also etwa erst p^ und p2
nach bekannten Methoden gleich zu machen. Ist dies geschehen, so

vereinfacht sich Gleichung (1) zu

(O

liiisst man nun durch Umschalten Cj und Cg ihre Rolle vertau-

schen, und iindert bei gleichbleibenden jo, / durch hinzuschalten von

Capacitaten so lange, bis dieses Umschalten das Gleichgewicht der

Nadel nicht mehr alteriert, so besteht ueben (1') noch die folgende

Gleichung (2):

Aus (1') und (2) folgt nun, dass /i = /^ gemacht wurdeu muss,

auch Cl = fg sein muss um zu erhalten

:

C 1 :::= Co •

Es wiire nun ziemlieh schwierig gewesen, diese Grötsen p und /

') Siehe Maxwell Treatise, 1 21i).

10*
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mit der nöthisfen Genaui^keit abzugleichen. Ferner anderen sich

auch beide mit der NuUlage der Electrometernadel, und so hiitte

diese Arbeit oft ^^'^eder]lolt werden mussen, was gewiss sehr um-

standlich und zeitraiibend gewesen wjire.

üm diesen Sehwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, habe ich

die Methode lieber folgendermasson modificiert angewendet.

Cg bleibt ein für alle Male ungeandert; C^ ist ein Messconden-

sator, der 80 gestellt wird, dass sich die Nadel nicht bewegt, wenn
das Inductorium in Gang gesetzt wird. Der Condensator, dessen

Capacitat gemessen wei'den soll, wird nun C^ parrillol gesehaltet.

Damit sich die Nadel des Electrometers wieder auf den Nullpunkt

einstelle, muss die Capacitat Cj um eine messbare Grosse vermindert

werden, welche dann ^eben der zu messenden Capacitat gleich ist.

Und nun hat man auf Symmetrie des Electrometers etc. keine Rück-

sicht mehr zu nehmen. Die einzige Yoraussetzung ist, dass die Drahte,

welche die zu messende Capacitat dem Condensator Cj parallel

schalten, selber keine merkbare Capacitat besitzen. Natürlicli ist das

nicht leicht zu erreichen, doch lassen sich die diesbezüglichen Cor-

rectionen, wie weiter unton folgt, verhaltnissmassig leicht anbringen.

2. Beschreihung der elnzelnen Apparate.

Das Elektrometer war ein Thomson 'sches in seiner ursprünglichen

Form. Die Aufstelhmg desselben in der Niihc der im cryogenen

Laboratorium thiitigen Pumpen, forderte jedoch einen gegen Stösse

und Trillungen wenig empfindlichen Apparat. Daher ersetzto ich

die Schwefelsiiuredampfung durch eine lAiftdampfung nach Töpler

und die bifilare Aufliangung an zwei Coconfaden durch einen ca.

70 cm. langen und 30 jl/ die ken Platindraht, der ein viel bedeuten-

dercs Gewicht zu tragen imstande ist. Nach diesen A^M-jindeiungcn

bolrugen die Schwankungen bei 3 Va m. Skalendistanz weniger als

0.1 mm., auch wenn in ca, 10 m. Distanz die Pumpen des Kalte-

laboratoriums in Gang waren, wahrend es bei der ursprünglichen

Monticrung untcr solchen Umstiinden völlig unmöglicli war, zu

iirbeiten.

DuH Inductorium wurdt» von cinom Wcchselstrom gespeist, (1(m-

ctwtt 200 Scbwingungen in der Sekunde machte. Die Scldagweite

an don Kndon der BckundUrcn Spulo betrug ctwa 0.05 mm. i).

A)b MoKHcondcnwitor dicnto ein, zu dicscm Zweck von Nehn.st")

') Vorl" V. lic (•rj^nben dnsM Ftinkcn voii inrlinïro Milliriiotcr l,iliiu;()

b«im U«;l- 1.,'ftin Sii,'kt)xy(liil, (l!i9s»»l!)e, ohj^Ieicli es ('iidotlKMiii is(, nicht

xiitn Kxplodierdi brachten.

)
V...V., /üitiobrift fiir i»li^<«ik. (Jlniuic M\. 4.
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construierter, Apparat : zwei Metallplatten zwisohen denon oine Glas-

platte verschoben werden kann. Die Aenderung der Capacitiit ist

l)ei idealer Constiuctioii der Yerschiebuiig der Glasplatte proportional.

lil Wirkliehkeit muss der Condensator erst geaicht weiden.

Dies geschah mit Hilfe eines eigens dazu con-

\fj) struierten Aichcondensatoi's, der sieh von dem
m^'^'^-^-rw^^ NERKST'schen Trogcondensator ^) nur dadurch un-

terscheidet (siehc Figur 2) dass der Ebonitdeekel

durch einen solchen von Metall und die Metall-

röhre, an welcher die innere Platte befestigt ist,

durch einen 2 mm. dicken, steifen Draht D ereetzt

ist, welch letzterer vom Metalldeckel durch einen

*'S- ^- dunnen Ebonitpropf isoliert ist. Bei einem derart

couBtruierten Condensator ist die Capacitat der, der Induction nicht

ausgesetzten, Theile vcrschwindend klein.

Bei der Construction des Experimentiercondensators, dessen Capa-

citiit in verflüssigten Gasen bestimmt werden sollte, waren zwei

Gesichtspunkte massgebend. Einmal musste eine mögliclist grosse

(-apacitat in einem verhiiltnissmassig kleinen Raume untergebracht

worden, und dann nuissten die, der Intluction nicht ausgesetzten,

Tlieih^ der mit dem Elektrometer verbundenen Belege möglichst klein

gemacht werden. Es wurde dies in der Art erreicht, welche in Ta-

fel I deutlich gemacht ist, welche den Condensator sammt des zum
Aufnehmen des Hüssigen Gases bestimmten Bechers des Cryostaten

in dem er montiert ist, in drci verscliiedenen Durchschnitten ^) zeigt.

Die zwei iiussersten Platten pi und p^ sind durch die Mutter-

Bchrauben s mit einander — durch den Stift t mit der Erde in leitender

Verbiiulung. Die 3 Schrauben s stecken in passenden Glasröhren,

auf wclchen der eigentliche fünfplattige Condensator montiert ist.

Die Platten desselben haben 3 cm. Radius und werden durch Glas-

i^tückchen von 1 mm. Ilöhe von einander gehalten. Um den dadurch

entstehenden Fehler auf ein Minimum zu reducieren, mussten diese

Glasstüekchen möglichst klein genommen werden, u. z. erwies es

sich als das Beste, dieselbcn aus einer Glasrühre von 1 mm. Diameter

und ca. '/ö mui- Wanddicke zu schneiden und dann auf gleich

schleifen zu lassen. Der erwahnte Fehler kann so endlich nicht

mehr als 0.1 pCt. betragen, da er im Zahler und Nenner des Aus-

druckes für die Dielektricitatsconstante in gleicher Weise auftritt.

^) Nernst, Zeitschrift für physik. Chemie XIV', i.

^) Der dritte Durchschnilt ist theilweise durch die Eöhre y, theilweise durch die

Röhre N «releijt.
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l)ie 2te und 4*^ Platte sind mit dem Elektrometer, die Iste^ 3te u^d

5*e mit dem Pole des Inductoriums verbunden. Die dazu nöthigen

Drahte di und rfg sind an dor l*''", resp. 2ten Platte festgelöthet,

werden durch kleine Oeffnungen der darüber liegenden Platten ge-

spannt und führen durcb die Glasröhre g nach oben.

Mittels des Stiftes t ist der ganze Condensator am Deckel eines

Hohlcylinders von Messing m befestigt, in welcli' letzteren die zu

untersuchende Flüssigkeit gebracht wird. Der Hohlcylinder und mit

ihm die zwei aussersten Platten sind zur Erde abgeleitet ^).

Es entstand nun die Frage in welcher Weise die FüUung des

Condensators mit dem flüssigen Gase geschehen solle. Es war dabei

Folgendes zu beachten. Der Condensator und Hohlcylinder muss

gegen aussere "Warmezufuhr möglichst geschützt werden um die

Bildung von Dampfblasen zu vermeiden und wird desshalb (an oinem

schlecht leitenden Trager) in dem Becher B^ unter das flüssige Gas

getaucht. Das verflüssigte Gas muss in genügenden Menge zugeführt

werden um den Condensator abzukühlen und abgekühlt zu erhalten,

ferner darf es nicht mit der atmospbarischen Luft in Berührung

kommen, da dies arge Yerunreinigung zur Folge hatte ; endlich muss

noch dafür Sorge getragen werden, dass die abziehenden Dampfe

nicht verloren gehen. Dies Alles wird wolil am besten durch Anwen-

dung eines Cryostaten (Kochflasche mit Kochkasten) erreicht, wie sie

am hifesigen cryogenen Laboratorium für Messungen mit Hülfe eines

verflüssigten Gases verwendet werden. Die Beschreibung dorselben

findet man an andrer Stelle ^).

Ferner war noch Folgendes zu berücksichtigen : Das Princip der

Methode ist, die Capacitat desselben (geometrisch gleichen) Conden-

sators in Luft und im fraijlichen Medium zu bestimmen. Bestimmt

man aber die Capacitat des Luftcondensators bei Zimmertempcratur,

die de8 Flüssigkeitcondensators bei der Temperatur des siedenden

Gases, so haben sich auch die geometrischcn Verhaltnisse des Con-

densators in Folge der thermischen Dilatation und Verzerrung ge-

andert, und in Anbetracht der grossen Temperaturdifferenz hiitte so

üin niclit unbetriichtlicher Fehler entstehen können.

Aus dicscn Gründen wurde der Condensator im Inneren des oben-

crwahntcn Hohlcylinders von Messing derartig angebracht dass diesor

Bauiii abgeHchloBHon, luftleer gepumpt und in verflüssigtem Gas ab-

gekühlt W(inh»n konnte, in iiaclibcr zu besclireibeiider Weisc^ konute

') Vvrgl. Tnr«l l bei Mitth. N°. 61 (ïiew, Sit/.un»(, 83, dem Dnitli ^.

>) Kamkhlinoii Onnbs, I. n. iiiHlMntoridore Mittli. N'*. 51 § 3, (lie»o Sit/.mi;< vorige

MiUlieiliiii)(.
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(lann dor den Condensator ontlialtende leere Rauni mit verflüssigtem

Gas aus dem Becher j^elült werden.

Es niiiss darauf o:eachtet werden dass die Zuleitungsdriihte, auch

wenn man sic; noch so dünn nimmt, Btets eine merkbare Capaeitat

reprasentieren, und die geringste Verschiebiing der Apparate wirk-

liche Felder ergiebt. Besonders auch uin dieses zu vermeiden, war

es also wünschenswerth, wie dies bei der 0>'NKö'schen Methode der

Benutzung flüssiger Gase zu Messungen gerade der Fall ist, den in

verHüssigtes Gas zu tauehenden und mit letzterem zu lullenden Ap-

parat in den gesehlossenen Kochkasten in welchen das verflüssigte

Gas direct jibgesclionkt werden konnte, zu montiren, sodass die Ma-

nipulationen des Luftleerpumpes, des Abkühlens und des Füllens

mit vertiüssigtem Gas statt finden bei unveranderter Lage der Con-

densatortheile und ?^uleitung8drahte.

In welcher Weise der obenerwiihnte Hohlcvlinder v(m Messing

und mit ihm der Experimentiercondensaior in die Koehfliwehe mon-

tiert wurde, ist aus Mitth N°. 51 § 2 ersichtlich *). Die weitere Ein-

richtung der HüUe des Condensators zeigt beigegebene Tafel I.

Das Innere dos Ilohl( vlinders comuiuniciert auf zwei Wegen nach

ausson. Einmal diuch die dunne Kupt'erröhre r, die naeli den voni

Hohloylinder nicht eingenommenen Theileu des Bechers führt. Diese

Böhre kann mittels eines Hahnes, dessen Stift h von der Stange h und

den Griff h,^ bowegt wird, von aussen abgeschlossen oder geöffuet

werden.

Der zwei te Weg naeh aussen ist die Glasröhre g^ durch welche

die sich entwickelnden Dlimpfe nach u abziehen können, um dann

in Kautschuksacken aufgefangen zu werden ^j.

Der Vorgang bei der Messung ist folgender. Anfangs ist der

Plaiin II gesohlosson nnd man lasst das Hüssio-e Gas in die Kocli-

') Tafel I dabei giebt eiae austuhrliche Zeichnung des Cryostaten mit dem Couden-

sator, Tafel iV eine schematische Darstellung der Stickoxydulcirculalion mit dem
Cryostaten ; für die Sauerstotfcirculation ist Matihas 1. e. zu vergleichen.

*) Weitere Zeielienerklarung: «. Schraubchen zum Andrücken der Packung «,, b

Holzstückcben zum Stützen der Glasrührcheu r, welche die Draht« </, und </, durch-

lassen, c zweitheiliges Holzstück (schlecht warmeleitend) ziim Stützen des Zufluss-

rohrebens, / eingelöthetes Schraubchen, benutzt bei der Bohrung des Kanals für ver-

rtiissigtes Gas, k\ Packung uuter der Niveauzeigerröhre, X-, Messingmontur zum Anschnm-

beu derselben, l\, Lederkissen, e Kautschukröhre um die Glasröhre g an der Messing,

hiille des Condensators zu verbinden (rait Fischleim gegen das flüssige Gas geschiilzt),

e.^ Messingreifeu welche mit Schrauben angezogen werden um Verschluss zu erzielen,

y. Py 9 Vergl. Mitth. N". 51 § 2, ^i uud t, Kupfermonturen um die Stahlstifte ri p,

zu fassen, «,, «i, w,, w^ vergl. Mitth. N'. 51 § 2. iDie seitliche üetfung in der Glasröhe

y vor dem Seitenröhr «j des messingen T robrs ist leicht zu sehen.



(144)

flasche einströmen. Hat sich dassolbe hier in geiiügender Menge ge-

samuielt und kaïin man annehmen, dass sammtliche ïlieile des

Condensators die Temperatur des Gases angenommen haben, so wird

das Innere des Hohlcylinders (durch die Glasröhre g) leergepumpt

und hierauf die Capacitat des Condensators bestimmt. Nun wird der

Hahn /* geöfFnet und das flüssige Gas strömt in Folge des herrschen-

den üeberdruckes in das Innere des Hohlcylinders. Ist dies ge-

schehen, so wird der Hahn h wieder geschlossen und nun wird

die Capacitat des Condensators von Neuem, diesmal mit dem flüssi-

gen Gase als Zwischenniedium bestimmt. ^)

üm sich davon überzeugen zu können, dass der Hohlcylinder

vollstandig mit flüssigem Gase gcfüllt sei, war die Anwendung der

Kiveauröhre N nöthig, in w^elcher der von aussen leicht sichtbare

Meniskus anzeigt, wie hoch die Flüssigkeit im Hohlcylinder, resp.

im daran anstossenden 1'heil der Glasröhre g steht. Die Glasröhre

/, die von g nach N führt, bewirkt, dass die beiden Flüssigkeits-

spiegel unter demselben Drucke stehen. 2)

Es war leider nicht möglich das Elektrometer und die sonstigcn

Hilfsapparate in dem Zimmer aufzustellen, in dem sich die Kalte-

maschinen befinden, aus Platzmangel sowohl als auch wegen der

ünruhe, welche die laufenden Pumpen und ihre Bedienung notli-

wendiger Weise zur Folge haben. Ich hatte also blos die Wahl,

entweder die Kochflasche mit dem darin enthaltenen Condensator in

das Nebenzimmer, wo sich auch das Elektrometer befand, aufzustellon,

oder die Kochflasche im Kaltelaboiatorium zu lassen und den Con-

densator durch einen entsprechend langen Draht mit dem Elektro-

meter zu verbinden. Im ersteren Falie hatte man das vorflüssigte

Gas durch eine etwa 5 m. lange Röhre in die Kochflasche führcn

mUsscn, wobei jedoch sehr bedeutende Wilrmczufuhr von ausson nicht

zu vermoidcn gewcsen ware, so dass das Gelingen der Versuciie

vordcrhand noch in Frage gestanden ware. Daher wurdc vorliiufig

die lotztcre Aufstellung vorgezogcn, wobei natürlich die Empfind-

lichkeit der Methode ctwas leidet, da ja der lange Zuleitungsdraht

eine nicht unbedoutendo Capacitat reprasentiert Doch seinenen hier,

wie scbon gesagt, die Vortheile die Nachtheile zu überwiegen.

') Der ertte der drei Durclinchnitte 'Mily^l den Becher und den Condensator leer, dor

r.weite den IWchnr gefiillt und der d ritte den J^echer und den Condensator heide

mit vcrfliiwigtem Ga» gefüllt.

•) Die Niveanröhre i«t im zweiten Dnrchschnitt ^edrelit inu l zu zeijjeu. Ks ist

die Nivenurulire Tuf. I hei Mitlh. no. 51 § 2 niclit ^ezeichnot, diei^elhc wird dun>h

fC (,.,.f ,1;,.-... '(„(VI) h,.ohn<'litf(.



Um den Einfluss dos laiigon Zuleitungsdrahtes auszugleicheii,

erwies sich als nothwendig, über verschiedene Hilfscapacitaton zu

AGifügen. Dieselben wurden naeh denselben Prinzip construiert, wie

der lllxperimentiercondensator: Metallplatten, die aut" Glasröhren

aufgesteckt uiid durch Glasstückelien von einander gehalten werden.

Diese so eonstruierten Condensatoren wurden dann, dureli eine

Paraffinschiehte isoliert in mit Staniol beklebte Pappen-deekel-

schaehteln gelegt. "Wird dann diese Staniolbekleidung zur Erde

abgeleitet, so ist die Capaeitat des Condensators ganz unveranderlieh

und von dem Einschluss umgebender Körper unabhangig.

Sük'lie Hilfscapacitaten können auch dienen wenn bei Substanzen

mit grossere Dielektricitatsconstante die Verschiebung der Glastafel

des NERMüT'schen Messcondensators nicht mehr ausreicht, um die

gewünschte Capaeitatsanderung zu erreichen ; in einem solchen Falie

hatte man solche Capacitaten dem Messeondensator parallel zu

schal ten.

3. Versuchsanordmmg.

Es wurden um von YerSnderungen der Capaeitat der Zuleitungs-

drathe herrührende Fehler auszuschliessen, alle Apparate unver-

rückbar — ein für alle Male — t'estgeklemmt. Aus denselben Grün-

den ist auch darauf zu achtea, dass das An- und Abschalten der

Condensatoren ganz gleichmassig erfolgt, was die Anwendung von

Schaltbrettern erfordert, zu denen die Drahte 6x gespannt hinlaufen

und welche im Uebrigen möglichst capacitiitslos construiert werden

mussen. Und zwar verwendete ich ab solche, ausschlieszlich kleine

Ebonitplatten, welche mit Quecksilbernapfen versehen waren, welche

durch kleine Metallbügel in Verbindung gebracht werden konnten.

Hh^

-;'',' Ui' )j

ïig. S

.

H'
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Die Yersuclisanordnung ist in Figur 3 schematisch \viedorgen:ebeii.

Von den beiden Quadrantenpaaren des Elektrometers führen zwei

Drahte erst zu den zwei Quecksilbernüpfen a iind 6, ferner zum kleinen

Schlüssel aS durch den, behufs Fixierung* des Nullpunktes die Qiia-

dranten in leitende Verbindung g-ebi'acht werden können ; e, d, e, ƒ, g, h

sind weitere sechs Quecksilbernapfe, von welchen Zuleitungsdrahte

zu den inneren Belegen der sechs Condensatoren N^, N2, A,B,C, D
führen ; Nj und N^ sind zwei NERNST'sche Messcondensatoren, A

^

B, C. D sind Hülfscondensatoren, deren Construction bereits beschrie-

ben wurde. Die ausseren Belege dieser letzteren vier Condensatoren

können je nach Bedarf zur Erde oder zum Rhumkorffpol P geleitet

werden, wahrend die von A'i und /Vg stets mit letzterem in Ver-

bindung sind. Wird der Schlüssel V geschlossen, so sind siimmtliche

Condensatorenbelege zur Erde abgeleitet.

Bei H zweigt ein Draht ab, der in das Nachbarzimmer geführt

ist und durch den Schlüssel T mit der inneren Belegung des Expe-

rimentiercondensators E verbunden werden kann. Die aüssere Beleg-

ung des letzteren ist stets mit dem Rhumkorffpol in Yerbindung.

Dass ein zweiter Messcondensator {N^ in der Figur) in Yerwen-

dung kam, obwohl das Prinzip der Methode nur einen solchen

fordert, geschah theils aus Bequemlichkeitsrücksichten, theils v/egen

der sofort zu beschreibenden Aichung des eigentlichen Messconden-

sators (A'i). ')

4. Aichung de Messcondensators.

Der Messcondensator war, wie bereits erwiihnt ein von Nernst

construierter Apparat. Die Aenderung der Capacitat ist der Ver-

Bchiebung der Glasplatte proportioual, vorausgcsetzt dass der Apparat

vollkommen construiert ist. Da dies natürüch nie der Fall ist, musstc

dieser Condensator erst geaicht werden. Und zwar geschah dies nach

(Ier Methode, deren sich auch Nernst bedient. Es wird niindieh der

oben (fig. 2) beschriebene Aichcondensator dem Messcondensator

parallel gcjKchaltet und die zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes

nöthige Verschiebung gemcssen.

Ist (lies gcschehen, so wird der Aichcondensator wieder abge-

Bchaltet und nuui ntcUt nun das Gleichgfivvicht durch Vcisciüebcii

doH anderen Messcondcnsators wieder her. Dann schalti^t man wieder

deii Aichcondensator dem crsten Messcondensator parallel, misst

Neknmt 1. c.
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\vi(3(ler die nöthlg-e Verscliiebung und fahrt in dieser Wcise so lange

fort, als die Glastafel reicht. So erhallt man die verschiedenen Stel-

lun<,'on der Glastafel, denen gleiche Differenzen der Capacitat

entsprechen. Die Anwendbarkeit dos eben geschilderten Aichungs-

verfahren berulit auf der Voraussetzung, dass die Capacitat der,

der Induction nicht ausgesetzten, Theile des Aichcondensatoi*s, sowie

des Dralites, weieher letzteren dem Messcondensator parallel schaltet,

verschwindet. Ersteres ist bei dem fig. 2 beschriebenen Condensator

beinahe vollkommen erreicht. B'erner konnte auch die Anwendung
eines Zuleitungsdrahtes auf folgende (dem Aufsatz von Nernst *)

entlchnte) Weise vermieden werden. Der Aiehcondensator wurde,

durch eine Ebonitplatte isoliert, so aufgestellt, dass das 2 m.m.

lange, aus dem Deckel des Condensators herausstehende Stück des

Drahtes D (Fig. 2) an dem <lie innere Belegung befestigt ist in

gleicher liölie mit dem Zuleitungsdraht des Messcondensators stand.

Das An- und Abschalten des Aichcondensators geschielit nun,

indem man letzteren etwa 2 m.m. weit in liorizontaler Richtung

verschiebt, wodurch der Contact des Stückcs D mit dem Zulei-

tungsdraht hergestellt, resp. unterbrochen wird. Die gegenseitige

Lag(! von Zuleitungsdriihten, Condensatorenbelegungen etc. wiid

dadurcli so wenig geandert, dass ein dadurch entstehender Fehler

wohl kaum zu befürditen ist. Der ganze Zuleitungsdraht ist also

jetzt auf das erwahnte Stück D reduciert; dasselbe ist wphl an

und für sich von geringerer Capacitat ; der Fehler wird aber noch

(hidurch geringer, dass das Stück D der Induction seitens des Metall-

deckels des Aichcondensatoi-s ausgesetzt ist, und daher auch als

Theil der inneren Belegung desselben aufgefaszt werden kann.

Das Resultat des oben beschriebenen Aichungsverfahren sind die

Zahlen welche in der zweiteii (\)h)nne (Um- foli?endon Tabelle I stehen.

') 1. e.
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TABELLE I.

C.ipa-
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Als Controle für die Genauigkeit der in Tabelle I gej^ebenen

Aichiingsscala uiiternahm ich folgenden Yersuch. Es wurde in genau

derselben . Weise, wie früher mit dem Aiehcondensator, nunmehr

mit eineni anderen Condensator verfahren, dessen Zuleitungsdraht

aber eine Lange von ca 12 cm. und also eine merkliche Capacitiit

hatte. Bezeic'hnen wir die Capacitiit dieses Condensators mit c, die

des Zuleitungsdralites mit </, die des Elektrometers sammt der der

übrigen, wahrend des Versuchs unveranderten, Zuleitungsdmhte mit

y ;
sind ferner a-Q, ^i, ir^ . . . . die Capacitaten des Messcondensators,

die <l('n verschiedenen Stellungen der Glastafel entsprechen, welche

man durch das obige Vorfahren erhalt, so ist die Bedingung, dass

sich das Potential des Electrometerquadranteu nicht iiudert; dass

also die Nadel im Gleichsrewicht bleibt:

+ « a-2 -f «

y y -\- d

daraus ergiebt sich sofort

y^d '2 — *j H — '«

u. tj. w,

u. s. w.

(3)

y '1—^0 *2 — '1

d. h. die aufeinanderfolgenden Verschiebungen <]"•• Gl;i><i»|:iff<. sind

einander proportional.

Als Mittel aus drei, ebenso gut wie die früheren übereinstimmendon

Beobachtungsreihen erhielt ich so die Zahlen die in der crsteu Co-

lonne von Tabelle II stehen.

Nach der früher detinierten Skahi entsprechen diesen Stellungen

Capacitaten, die in der zweiten Colonne von Tabelle II stehn.

TABELLE IL

Stellung
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In der dritteii Coloune stehen die DifFereiizeii der Capacitaten.

Die Zahlen sollteu also einander proportioiial sein. Ninimt man aus

den aufeinanderfolgenden Verhaltnissen diescr Zahlen das geome-

trische Mittel und berechnet so Werthe, die einander thatsiichlich

proportional sind und mit den Zahlen der Colonne 3 möglichst

übereinstimmen, so erhalt man durch Addition dieser „berechneten

DiflPerenzen" die in der vierten Colonne befindliehen Zahlen. Die

Differenz zwischen diesen Zahlen und den Zahlen der zweiten Co-

lonne findet sich in der fünften Colonne. Wir können diese Zahlen

füglich als Beobachtungsfehler bezeichnen; wie man sieht ist der Grösste

von ihnen 0.019 (der Capacitiit des Aichcondensators = 0.13 m.m.

Verschiebung der Glastafel am Messcondensator). Wir können dies

wohl auch als die untere Grenze der Genauigkeit annehmen, mit

der der Werth einer einzelnen Capacitiit bestimmbar ist.

Auf dieselbe Weise wurden Tabelle III und IV gewonnen, von

deneu die erste sich auf den Theil der Glastafel bezieht, der in

Tabelle II nicht vorkommt, Avahrend Tabelle IV das Resultat einer

Versuchsreihe darstellt, bei der das frühere Verfahren mit einer

bedeutend grosseren Capacitiit vorgenommen wurde.

"Wie man sieht, zeigen diese Tabellen „Beobachtungsfehler" von

derselben Grosse an wie Tabelle II. Das früher über die Genauig-

keit einer Einstellung gesagte, behalt dennoch seine Giltigkeit.

Ueber die Grössenordnung dieser Fehler lasst sich Folgendes be-

merken. Die Genauigkeit einer einzelnen Einstellung betrug im

Minimum 0.1 mm. Verschiebung der Glastafel, wie zahlreiche Ver-

suche lehrten, bei denen die Einstellung eines der beiden Messcon-

dcMHatoren ceteris paribus wicderholt wurde. Jede der Zahlen, di(^

TABELLE III.

StcUang
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TABELLK IV.

Stellung
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Wil' nonnen nun wieder .Tq untl xi die Capaeitaten von N-^ bei

der ersten, resp. zweiten Stellung der Glastafel; / die Capacitat des

Elektrometers und der Zuleitungsdrahte incl. des Drahtes, der von

H zum Scblüssel T geht. Die Capaeitat des Drahtes, der von Tzuni

Experimentiercondensator führt, sei d^ die des Experimentiercon-

densators mit YacuuDi als Zwiselienmedium endlich sei gleicii c

Dauu ist ebenso wie früher Gl. (3)

:

•-^0 _ -^1 + ''

oder

d
^0 — ^1 = c = -'"o

— (4)

7

Wird nun der Experimentiercondensator mit einer dielektrischen

Flüssigkeit gefüUt, so wachst seine Capacitat etwa auf c', und es

wird eine grössere Verschiebung der Glastatel nöthig um ihn zu

compensieren. Sei die Capacitat des Messcondensators in dieser dritten

Steilung gleich ^2i so hat man analog dem früheren

-^0 - ^3 = C — ^0 — (^)

\)'ni DifFerenzen .r^ — .rj ; a-^ — ür.2 etc. werden direct abgelesen.

Also lasst sich auch die DitFerenz c -^ c aus (4) und (5) in direct

mesöbaren Grossen ausdrücken. Würde man dann noch den Werth

vou c kennen, so würde dies auch zur Bestimmung von c'lc ge-

nügen. Nun kann man durch Messungen, bei denen die Grosse /
absichtlich variiert wird, den Werth von c berechnen. Doch zeigt

es sieh, dass die dabei inbetracht kommenden Differcnzen so gering

aind, dass der Werth c nicht genauer als auf 10 pCt. angegeben

werden kann, also unbrauchbar wiinl. Es bedarf also einer Bestim-

d
roung der Grosse r^ — wolche ein für alle Male gemacht werden

7
kann. Es wurde niiinlich der Zuleitungsdraht des Expcriinentiercon-

densators knapp an Ictzterem al)gcs('Iinitt('n und daini mitttils eines

Wachstropi'ens in möglichst gleiciuu' Jiage wi(^ IVüluM', aber von den

Cundennatorplatten isoliert, bet'estigt. (I)a(hircii, dass man den Draht

wieder los macht und von ncucm befestigt, kann iniiii sich überzeu-

l^en, dass der dabei entstehende Fehlor 0.2 mm. nicht üb(M'st(Mgt;

übrigens tritt derselbe im /üMer un<l Nenner (hu* DieUiktiicitiHPicon-

Htante gleich aiii). So kann man dann di(! dcni Dralit zukommende
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Cujcicitüt b(3stiininei). Veil iilirt man iiiiiiilicli iiiit dcii) Zulcitimusdralit

alleiii cbcnso, wie frühcr init dfin iranzcii ('oinlt'nsator, so gel{iii«j;t

man zu einer Gleiehung-

-/ -/ + d

worin j,-',) <^io Capaeitiit des Messcondensators nach dor letzten Ver-

öohiebunjr bedeutet. Daraus entnimmt man sofort

^'o — 'o = 'o
— (ö)

Aus (I), (.')) und (0) erhiilt man daiin solort l'ür dio l)ii'l»'ktiu-i-

tiitseonstante

^' _ ('0 — 's) -f ('o — 'o) __ j^
.^v

*'
(•'"o
— -^l) + (•'•'o — -^o)

Bei der nun t'olorenden An^abe der Ucsultute nieiner Messuiij^cn

bedeutet //, die Stellung der Ghistafel des Messeondensators naeh

Ansibalteu des Experimentiercondensators mit Vacuüm als Zwisehen-

medium, der sich jedoch scbon auf der Temperatur des flüssigen

(jases betindet: y^ die Stellung der (Hastafel nacb Anscbalten des

mit Hüssigeii Gas gelüllten Condensators. Mit j-i und j-^ bezeicbncn

wir wie früber die diesen Stellungen entsprechenden Capacitiiten

(vor dem Anscbalten stand die ülasttitel stets auf 21.45 also u-q = 2.000).

1 Stickoxi/duL

10 Juni:

iji= (Diese Heobachtung wurde versiiumt)

»/o= 106.2; IOG.5; 106.2.

20 duni:

1/1= 58.85; 58.85; 58.90.

yo = 107.90; 108.10; 107.95.

Diese Bestimmungen verdienen jedoch kein Vertrauen, da wie

sich nachtraglich herausstellte, das Stickoxydul stark verunreinigt

worden war.

Definitiv sind die folgenden Werthe:

9 Juli:

iji= 56.30, 56.40; 56.35 Mittel 56.32

»/2= 106.00; 105.90; 106.00; 106.20 106.03 (± 0.17).

11

Verslageu der Natuurk. Afdeeliug. Dl. Vlil A". 1899/1900.
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Die entsprechenden Capaeitiiten sind:

(^, = 2.000).

^1 = 7.640.

^3=16.191.
2. Sauerstoff.

10 Juli:

1/1 = 57.70; 57.70; 57.75 WiitA 57.72

»/2 = 86.15; 86.10; 86 05; 85.85; 85.05 86.02 (± U.17)

Die eutsprecheiiclen Crtpaeitüten sind:

(^0 = 2.000)

.ri = 7.843
^-3 = 12.200

Die frühcr defiiiiorte Differcnz a-Q^— .^0 ergab sich

:

^o^—x, = 3.731.

(Du sieli die Glustiiiel von 21.45 juir bis 8.40 vorschiebeii liisst,

inusste zii dieser Bestiniinun^; ein JfilFscondensiitor verweiidet wer-

den; es verlolint sieli jedoch wüld kauin, die diesbczüg'liclieii Daten

in extenso mitzutlieilen).

Deninaeii erlialten wir als Weith tur di(3 Dielektrieitiits eonstante

naeh Formel (7):

14.1914-3.731
K^.,0 = ^^ = 1.912

5.640 + 3.731

10.200 -f 3.731

^^-=
5.843 + 3.731

^^'^^^

(8)

An dioHen Zahlen können wir noch eine Coireetion anbring'en
;

wir berücksiehtijifen, dass nieht niir der Experimentiereondensator,

sondeni au<di der Zuleitun«»;s(b'aht desselben bis zu einer gewissen

Höhc voin Hüssig;en Gas unigeben war, wülu'end die üesainnit-

lilngc <lc8 Drahtcs 88 em. betrug. Der Werth

l)c%ielit HJeh aut' den Fall, das8 der ganze /uhMtungsdraht von Luft

uni^N*ben ist. Fnlli} et) t^ieh uIho urn die Capaeitiitsbestiininnng- des

niit FlÜHHi)^keit ^'enillt(Ui Condensators handelt, ist die ({rosse» </,

ttltw iiuch (^o' — -^o) »"• ''"'"• '''xtor

83 5 \

c
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/Il inulti])li(*i('i('ii, WO K die J)ii'lL'ktiic-ilüisc(ni>(iiiu(' <Ics iM'tii-iri'inlcii

Mediuiurj be<leutot. Für dioso Coireetioii }^euü},^en die Nahorun<,^s-

werthe (8) wohl vollauf und ist der bei der erreichteii Genauigkeit

nicht in Betracht konimende Kinfluss der UinhüUungsröhrchen ver-

nachlassigt worden.

Wir erhalten so als endgiltige Werthe

für Stickoxydul

:

14.197 + 3.731 f— 4- 4. 1.912^
^88 88 /

JTv o = ~—— = 1.933
5.640 + 3.731

lür Sauerstolt':

/83 5 \
10.200 + 3.731 (_-J-_.1.45r>)

\88^88 / ^ ^.^K(K= — 1.4li5
5 843 -f 3.731

Wie iiiaii ^;i('llt, siiid dit' Zaldcti y.y y\\\ nncihl; iiiiMclirer uls «lic,

weU'he sich aiit' init Luft get'üUte Con<!enstitoreii beziehen. Ks nuig

dies von Teinperaturschwankungeu, oder auch von kleinen Verun-

reinigungen lierrühren. Beaclitet man dies un<l niinint für die

übrigeii Zahk'n die weiter oben «^egebene Genaui«^keit an, so resul-

tiert als grösst niöglieiier Fehler (wenn wir annehinen, dass sieh die

Fehler aller Factoren addieren) für die Diehïktricitatseonstante von

Stickoxydul 0.5 f*/o, für die von Sauei-stotf 0.7%, wiUirend der war-

seheinliche Feliler woid noj; i'erinyfer ist.

Der Werth 1.401, den Dewau en Flkminü für die Dielekhici-

tjitsconstante des nornial siedenden Sauerstoft'es angegeben hal)en,

weicht von nieinein Werth uin 1.8 % ab, welche Uebereinstinimung

man wohl als zienilich gut bezeichnen kann, wenn man bedenkt

wie weit oft die Angaben verschiedener Beobachter über Dielektri-

ciliitsconstanten auseinandergehen, auch in Fiillen, wo die betretten-

den Substanzen wohl leichter zu erlangen sind, als verflüssigte Ga.se.

G. Anwenduny der Hesuliute ««</"(i^<;CLA.usiüs-MoöOTTi'öC'A6 Formel.

Es liegt der Gedanke nahe, die Kesultate dieser Arbeit zur Früfung

der CLAüSlus-MosoiTi'schen Formel zu verwenden.

Xach derselben ist bekanntlich

:

K-\-2

K— 1

wt) K wieder die Dielektricittitsconstiinte, d die Dichte bedeu iet.

II*
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ISIittels dieser Gleicluiiig kaïin man tilso die DidectricitatscoiistcUite

einer Substanz in flüssigem Zustand berechnen, wenn die Dielektri-

citatseonstante des g-asförmigen Zustandes und die Dichte beider

Aggregatzustande bekannt ist.

Bei Stickoxydnl ist dies zur Zeit leider nicht genau moglich, da

die Dichte desselben bei normalem Siedepimkt nicht genau bekannt

ist. Setzen wir aber da es bcsondei'S interessant ist zu untersuchen,

wie sich der hier gefundene Werth den Beobachtungen von Lii^DE

anschliesst ^) die Dichte der Stickoxydul nach Natterer^) 1.15 so

kommt für die Constante D bei nornial siedendeni NgO 4,85,

Avjihrend Likde l)ei 0° für veiflüssigtes Stickoxydnl findet 5.42, und

für gasförmiges nach Klkmencic bei der Dichte 1.969.10—^ und K
1.001158, sich 5.103 ergiebt.

Auch bei Sauerstoff ist nur eine angenaherte Prüfung dieser Formel

möglich, da die diesbezüglichen Daten noch unsicher sind. So ist

vor allem die Dielectricitatsconstante des gasförmigcn Sauerstoffes

nicht bekannt und es liegt nur eine allerdings gegründete Vermuthung

von Dewar und Fle]«ino ^) vor, dass sich dieselbe von der

Luft nicht viel unterschciden könne, welch letztere von BoltzmaiNN

und Klemencic übereinstininicnd bei O" und TGO mm. Druck zu

1.00059 bestimmt wurde.

Die Dichte des gasförmigcn Sauerstotfes ist, ebenfalls bei 0° und

760 mm. Druck, gleich 1.4292. 10-^ '), die des siedenden Sauer-

stoffes ist nach Olszewski gleich 1.124'') nach Dewar '^) 1.1875

nach Ladenburg und Kkïkjel '^) 1.134.

NehuKiU wir also als Di(dectricitatconstante des gasförmigen Sauer-

stoffes 1.00059, als Dichte des flüssigcn Sauerstoffes 1.1375 an, so

ben'chiK^t sich die Dicdectricitiitsconstante (l(>s flüssigcn Sauerstoffes

zu 1.556, welcher Werth (h^r Grössenoidnung nach, init den AYcitluMi

von Dewar und F!iE.MiNU und mir übereinstimmt.

Umgekehrt erhalt man als Dielektricitaisconstante des gasfünnigen

Sauer:»toffe« aus der des flüssigcn 1.00051 (statt 1.00059).

Bei der Unsi(dierheit der zur Bercchnur:g iKitliigen Daten, ist eine

bcsserc Ucbereinstinimung, als der Grössenordnung nach, nicht zu er-

^urtcn. Die Vcrsu<'hc wiodei'sprechen also derCLAUSius-MoiïOTTJscheu

•) 1. c.

*) Po^K ^""- '^- P--
^'•''^

») 1. c.

*) I<AKrx»l,T Mild ItnltNHiriN, pll^T. IH".

») '/Anvhr. f. pliyn. CluMil. XVI, MS.'j.

*) TriM-, \{us\\\ Imi'M. l»<ï.

') Ztuclir. f. ('((iiipr. (iu:»e 'J'J pi 'il-
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FornK;! nioht, wülirend die oiifljiiltiL^e Entsclieiduiif^ bctroffs iliro

Anvvciulbarkeit tiuf Stiuerstott' vordeilumd uiiü:elöst bleiben l^u^JS.

Over de vraag of deze in de Duitsche taal o^eselireven medede<'-

ling onvertaald in het Verslag: kon worden opofenomen, ontstond eene

discussie. Met 27 tegen !> stemmen (1 blanco) werd besloten het

stuk in het Duitsch op te nemen. Later zal de vraag of mededee-

lingen, door vreemde geleerden in hun eigen taal geschreven, onver-

taald in het Verelag zullen worden opgenomen, <loor d«' Afdcrliiiü-

nader in het algemeen worden overwogen.

Dierkunde. — De Heer Hubkecht doet eene mededeeling namens

Dr. J. F. VAN Bkmmelen, getiteld: „Resultaten van een ver-

gelijkend onderzoek der verhemelte-^ orbilaal- en slaapstreek

aan den schedel der Monotremen.'

^

I. Verhemelte.

Bij Ornithurhynchus en Eehidna beide is het verhemelte secundair

achterwaarts verlengd, als gevolg van de levenswijze, dus onafhan-

kelijk van elkaar, en derhalve ook op verschillende wijze.

Bij O. zijn de verhemelte-beenderen achter even breed als voor,

zoodat de ptervgoïdea ter weerszij naast hen zijn komen te liggen,

buiten het verband van de beenderen, die den wand der hersenholte

samenstellen.

Bij E. zijn de verhemelte-beenderen achterwaarts in punten uit-

gegroeid, zoüdat de pterygoïdea schuin achter hen liggen, tusschen hen

en do petrosa, en gelegenheid hebben gevün<leii in het v<M-banfl der

hersenkas- beenderen te treden.

De palatina van E. dragen aan hun laterale zijde, loodrecht op

hun horizontale verhemelteplaat, twee verticale vleugels: een groo-

teien voorsten, die een deel van den orbi taal wand vormt, en een

kleineren achtersten, die in de temporaalstreek ligt en met zijn voor-

rand de buiten begrenzing vormt eener groote opening, die de ineen-

gevloeide toramina rotundum, opticum en spheno-orbitale vertegen-

woordigt. Bij O. is de eerste opening van de volgende gescheiden.

In den ventralen wand van dit vleugeltje ligt de uitmonding van

een kanaaltje, dat wellicht het homologon is van den bij O. zeer

sterk ontwikkelden Canalis pterygoïdeus seu vidiauus, die langs den

zijrand van 't palatinum loapt, van for. ovale tot for. rotundum.

Door dit kanaal lot)[)t bij O. een grooto slagader : do art. stape<lia,
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zoo geliGoten onulut liij, lateraal van flen stnpos, de troininelholte

doorkruist. Deze arterie ontbreekt bij Echidna. Dit verklaarl, waarom

ook de canalis vidianus bij dit dier hetzij geheel afwezig is, hetzij

alleen door het kanaaltje in 't teniporaalvleugeltjo van 't palatinum

is verteofenwoord iffd.

II. Wiggeheen.

Het wiggeheeiislichaam is bij Echidna lang en smal, door 't ont-

breken van den samenhang met de alisphenoïdea (alae mngnae).

Het heeft een naar onderen concaven vorm, omdat het zich ter

weerszij ombuigt in zeer langgestrekte processns pterygoïdales. Aan
zijn achterrand draagt het een paar doorboringen voor de carotides in-

ternae, en aan de buitonzij daarvan twee achterwaarts gerichte vleu-

geltjes: de spinae angulares. Deze laatste zijn bij O. veel grooter

en breiden zich een eindweegs over de petrosa uit. Zij begrenzen

bij dit dier de foramina ovalia aan de mcdiane zijde, terwijl zij bij

E. door de gehcele lengte der pterygoïdoa van die foramina zijn"

gescheiden.

De sellii turcica is bij ü. veel langer in sagittale richting dan bij E.

Hiertegenover staat bij dit laatste dier een buitengewone ontwikkeling

der lamina eribrosa van het zeef been, die met het sphenoïdeum

volkomen vergroeid is. Bij O. ontbreekt een diergelijke zeefplaat

geheel.

De plaats der (i/i.^pJiciiohh'a of groote vleugels van het wiggobeen

wordt bij E. ingenomen door bceiiphiten, die geheel door naad van

't basisphenoïd zijn gescheiden. Zij ontstaan zeer laat, zoodat zelfs

bij 't bereiken van den vollen wasdom hun plaats in don schedel-

wand nog open ligt als een groote fontanel, en hei foramen

ovale aan zijn laterale zijde nog niet door been begrensd is. Aan

den foetalen schedel hangt het met foramen rotundum, opticum en

Bpheno-orbitale tot één groote hyaat in den schedelwand samen. Bij

O. in jeugdigen toestand is dit eveneens het geval : de beenplaat,

die liet alinphenoïd zal vormen, groeit van onder het srpiamosum

uit naar voren, en doet zich voor als een dekbcon, evenals het post-

fruntalc, dat niet hot orbitosphcnoïd vergroeit.

Do orbilosphcnoidea of khiine vleugels zijn bij Monotremen reus-

achtig ontwikkeld, on wél met het wiggebeenslichaam v(M'gro(M(l.

Zij danken hun groote uitbreiding aan dc^ vcMgroeiïiig met d(»kbe(Mi-

deren, die op div.elfdc plaats liggen waar bij d<' Sauropsiden de

postfronlalia worden aangetroffen.
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Til. /ioisbeen.

Hij O. wordt het potrosum door 3 groote openingen grootendeels

van de omliggende beenderen gescheiden: 1°. door een voorste, 't

foramon ovale, van 't alisphenoïd; 2^. door een achterste, for. pro

neivo vago et glosfiophar\ ngeo, van 't occipitale laterale ; 3^ door

een nicdiane (die slechts een fontanel in den schedelwand is, waar-

door geen organen in- of uittreden), van 't occipitale basilare.

I^ij E. schijnen deze openingen te ontbreken; in werkelijkheid

zijn zij wel aanwezig, maar liggen veel verder uiteen ; de voorste

eu de mediane worden bovendien door 't groote ptcrygoïd van 't

))etrosum gescheiden. De achterste is in tweeën gedeeld: het voorste

deol, dat de zenuwen doorlaat, ligt binnen de grenzen van 't petro-

sum, het achterste, dat slechts fontanel is en bij 't bereiken van

den vollen wasdom dichtgroeit, binnen 't occipitale laterale. Ook bij

O. is die fontanel aanwezig, maar tot één opening versmolten met

het zenuwgat.

Het petrosum grenst dus bij E. over zijn geheelen omtrek aan de

beenderen, waarvan het bij O. geheel of grootendeels gescheidcui is,

n.1. aan alisphenoïd, pterygoïd, occipitale basilare, occipitjUe laterale

en squamosum.

Het petrosum zet zich aan den zijwand van den schedel voort in

een groote beenplaat, die bij E. door een naad van 't eigenlijke rots-

been gescheiden wordt, en die in plaats en vorm het meest overeen

stemt met het mastoideum van andere zoogdieren, maar in omvang

en zelfstandigheid gelijk komt aan het opisthoticum -f ^pioticum der

Sauropsiden.

Dit deel van den hereenschedehvand is een kraakbeen verbeeninsr,

on reeds daarom mag het niet gehouden worden vooreen squamosum,

waartoe men anders licht geneigd zou zijn, wanneer men in het

dekboen dat er buiten op ligt, het jukbeen zou willen zien, waarmee

dit dckbeen vele punten van overeenkoni«it v^'ito.mt, o» dat andors

gohoel n\oet ontbreken.

IV. Jnkhcenshoog.

De arcus zygomaticus wordt bij Monotremen gevormd door twee

uitsteeksels, die over het grootste deel van den boog iagaw elkaar

aangelegen zijn. Het voorste behoort aan liet maxillare, het achter-

ste aan bovengenoemd dekbeen, dat ik voor het squamosum houd.

Een jugale ontbreekt bij E. geheel. Bij O. is een nokje aanwezig,

ter hoogte van de grens tusschen orbita en fossa temporalis. Ki|

enkele exemplaren is het door naad van het onderliggende squarao-
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saai-uitsteeksel gescheiden. Hoogstwaarschijnlijk is het de laatste

aanduiding van liet verdwijnende jugale. Aan den foetalen schedel

heb ik het echter niet aangetroften.

V. Canalis temporalis.

Tusschen squamosum en wand van den primordiaalschedel (mas-

toïdeum) komt een horizontaal kanaal voor, bij E. langer, bij O.

korter maar wijder, dat bij andere zoogdieren in 't geheel niet wordt

ajingetrofFen.

De ruimte van dit kanaal wordt ingenomen door spierbundels van

den musc. temporalis.

Bij E. treedt bovendien in de achterste uitmonding van dit kanaal

eene arterie den schedelwand binnen, maar om verder door de diploë

van mastoïdeum, parietale en frontale naar de ethmoïdstreek te

loopen. Hyrtl noemt liaar art. occipitalis.

Scheikunde. — De Heer V. A. Julius biedt, namens den Heer

Dr. A, Smits te Amsterdam, voor het Yerslag een opstel aan

getiteld: ^Oiiderzoekingeii met den Micromanometer

^

Nadat ik in 1896 de eerste resultaten met den micromanometer

verkregen publiceerde ^), zette ik mijne onderzoekingen voort om na

te gaan, of het bij Na Cl, KOH en rietsuiker waargenomen verloop

zich ook bij andere verbindingen voor zou doen.

Vóór echter tot andere verbindingen over te gaan, wilde ik nog

eenige proeven doen met Na Cl, KOH en suikeroplossingen, omdat

ik aan den toestel een kleine verbetering had aangebracht, hierin be-

staande, dat de beenen van den manometer slechts 2 mM. van elkaar

verwijderd waren, waardoor de aflezingsfout werd verminderd. Alvorens

de resultaten van deze waarnemingen mede te deelen, wil ik hier

eeret in het kort mijn vroegere uitkomsten vermelden om den

lezer een vergelijking gemakkelijk te maken. De beteekcnis van

/>«». ;>*';'/« ^' '" " i*^ de volgende:

;)«, = danipHpanning van zuiver water bij 0° uitgedrukt in m.m. Hg.

/'- = « r oplossing „ „ „ » «

A'ssmol. damHpanningHvermindering „ „ „ w t»

p en w geven het aantal mol. water en opgeloste stof aan in do

oplossing aanwezig.

') DisMrtatie //Untereticlitiiif^H) iiitt dein Mikroninnoineter^' IS'JCt. VtM-sIni; Koninkl.

Akml. V. WeU'iiwrIi. I» AniNliTiIntn, WIh- on Natuiirk. Ai'<l. pii^. 2'J2, I.S'.I?. Aniiives

NeerL bfric II, Tuiiic I, p. ^\i, l»Ub.
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Rij Ka Cl on K O H-oplossingen vond ik dus een toeneming dor

moleculaire dampspanningsverniinderino- en daarmede een stiji>ing

van i bij toeneming van de concentratie, terwijl bij rietsuiker-oplos-

singen de moleculaire dampspanningsvermindering en daarmede i

constant gevonden werd tusschen de concentratie 0,02138 en 0.77912

gr. mol. per 1000 gr. H„0. Alleen bij de laatste concentratie

1.8821 gr. mol. per 1000 gr. H„0 werd voor de mol. dampspan-
niugsverminderingen voor i een hoogere waarde gevonden, dan bij

de andere concentraties.

De resultaten van de waarnemingen met den verbeterden mano-
meter volgen hierachter. Daar het mij hoofdzakelijk om het verloop

te doen was, gebruikte ik eenige concentraties, die ver uit elkaar

gelegen zijn.

Na Cl

CoBceutratie iu gr.

mol per 1000 gr. H„0
pw—J)s

ia m.m. Hsr.

Pm
in mm. Hg.

Pw -ps N
Pw n

0.033028

0.34057

1.7533

2.1927

4.G3G2

0.00435

0.04793

0.25724

0.3340G

0.78345

0.132

0.141

0.147

0.153

0.169

l.G

].G9

1.70*

1.832

2.032
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Deze weinifje bepalingen waren vo](]ocnde om aan te tooncn, dat

bij Na Cl, KOU en rietsuiker werkelijk de moleculaire dampspan-

ningsverminderino; en daarmede i toeneemt met de concentratie.

De laatste reeks van K O H-oplossingen verdient meer vertrouwen

dan de eerste, daar bij deze laatste oplossingen bijzonder veel zorg

is besteed om de oplossingen koolzuurvrij te bouden. Dit is dan

ook waarscbijnlijk de reden, waarom de waarden voor t in de laatste

tabel voor K O H-oplossingen iets liooger zijn dan in de eerste tabel.

Ook de laatste tabel voor rietsuiker-oplossingen is nauwkeuriger

dan de eerste, omdat de temperatuur van bet waterbad, waarin de

manometer Avas geplaatst, bij deze laatste serie ongeveer 10° lager was,

dan bij de eerste serie. Bij een lagere temperatuur is de nauwkeu-

risrbeid fj-rootci", omdat de manometer dan eerder in rust komt dan

bij een boogere temperatuur.

Het is duidelijk, dat bet zeer weinig zin beeft om bij concen-

traties boven 1 <^r. mol. per 1000 gr. water de waarde voor / te

berekenen. Tocb is bier die berekening gemaakt om een vergelijking

met- mijne vorige waarnemingen gemakkelijk te maken.

Na deze berbaling van mijne eerste waarnemingen werden [)roeven

genomen met oplossingen van de volgende stoffen

:

H2SO4, CuSO, H.O en KNO3

De resultaten zijn opgenomen in de volgende tabellen.

HaSO^

Conccutnitio iu gr.

mn\. por lüOO pr. 11,0
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CuSCh

Concentratie in gr.

mol per lOüO gr H.0.
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Gcn vei'liJindeling ^Ueber die üampt'druckc verdüniitor wüsscrigcr

Lösung-on bei 0'^ C."

Hij beschrijft daarin op welke wijze hij er in geslaagd is zijn

aneroïde gevoeliger te maken, zoodat daarmede ook verdunde oplos-

singen konden worden onderzocht. De resultaten, die hij verkreeg

bij oplossingen, die ook door mij zijn onderzocht, laat ik hier volgen,

terwijl om een vergelijking gemakkelijk te maken, daarbij ook eenige

van mijn uitkomsten zijn vermeld.

Na Cl
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RIETSUIKER.

D I E T ï: R I C I.
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naiiloiding gaf zijn proefneminj^en nog eens te lieihalon, gebruik

makende nu van een aneroide, die niet zooals vroeger alléén naar

ééne zijde, doch naar beide zijden een uitslag geven kon. Omdat

temp. veranderingen grooten invloed op den nulstand van de aneroide

uitoefenden, werd zij in een waterbad geplaatst. Na van deze

aneroide de constante te hebben bepaald, herhaalde hij zijne waar-

neM)ingen en kreeg daarbij de volgende resultaten.

Om een vergelijk gemakkelijk te maken, zal ik eenige van mijn

resultaten er weer bij opnemen.

Na Cl

l) I KT K H r »• r.
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hij ziju ijsbad goed tegen warmteopneming beschut. Daar een terap.-

verschil van 0,0025° met een spanuingsverschil van 0,001 mm. lig

overeenkomt, neemt Dikterici als grens van zijn nauwkeurigheid

aan 0.001 mm. Hg. Hij zegt dan ook duidelijk, dat hij slechts

quaiitatieve gevolgtrekkingen maakt. Ik ben echter overtuigd, dat

het verschil in temperatuur bij mijne bolletjes van 100 ccm. inhoud

kleiner is, dan 0,0025°, hetgeen ook reeds hieruit volgt, dat, wanneer

ik den manometer aflas, terwijl ik water met water vergeleek, de

manometer steeds op 0,1 mm. nauwkeurig hetzelfde standsverschil

aangaf, als wanneer de gemeenschap tusschen beide helften van den

manometer bestond en de bolletjes waren afgesloten. Daar 0,1 mm.

uitwijking van den manometer overeenkomt met zt. 0,00025 mm. Hg,

moet het temp.verschil van beide bolletjes uiterst gering zijn.

Prof Jahn te Berlijn stelde mij eenigen tijd geleden per brief de

vraag of ik wel zeker was, dat mijne oplossingen volkomen luchtvrij

waren geweest en of ik cenige proeven nog eens wilde herhalen,

nadat ik de oplossingen eerst in het luchtledig tot op de helft van

het oorspronkelijk volumen had ingedampt.

Allereerst trachtte ik aan den wensch van Prof. Jaiin op de

volgende wijze te voldoen.

De bolletjes met water en oplossing werden achtereenvolgens door

sluiting van een kraan van den toestel afgesloten en door een water-

straal-luchtpomp ledig gepompt, terwijl zij zacht werden verhit.

Hierbij werd de buis, die het bolletje met den toestel verbindt,

door gecondenseerden waterdamp bevochtigd. Door de temp.-ver-

hooging smolt het vet, waarmede de kraan (waardoor de gemeen-

schap van het bolletje met den toestel werd verbroken of tot stand

gebracht) was ingewreven en verspreidde zich over den binnenwand

van de buis, en dit is de reden, waarom ik deze wijze van uitkoken

niet kon toepassen, daar een waterlaagje op een vet gedeelte van de

buis zóó'n kleine dampspanning schijnt te bezitten, dat het water,

terwijl het bolletje tot 0° was afgekoeld en de kamertemp. ± 20° was,

toch niet in het bolletje overdestilleerde. Ik moest dus een andere

methode toepassen, waarbij temp.-verhooging uitgesloten blijft. De
meest praktische methode bleek deze te zijn.

Nadat de grootste hoeveelheid lucht uit de bolletjes met water en

oplossing door de waterstraal-luchtporap bij de gewone temperatuur

was weggepompt, werd de nog aanwezige lucht verwijderd door de

gemeenschap van deze bolletjes met den toestel tot stand te brengen,

nadat de droogbollen waren afgesloten. De gemeenschap tusschen

12
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. VIII. A». 1899/1900.
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de bolletjes en den toestel werd na eenige oogenblikken weer ver-

broken en nadat de waterdamp door de droogbollen was opgenomen,

werd de toestel door een automatiscbe kwikluchtpomp luchtledio; ge-

pompt Deze manipulatie werd zoolang herhaald, totdat de bolletjes

luchtledig waren.

Om nu aan den weusch van Prof. Jahn tegemoet te komen,

bracht ik de bolletjes met water en oplossing* achtereenvolgens met

een der droogbollen (met H2 SO4, gevuld) in verbinding. Bij een

hoogen graad van luchtverdunning neemt H2 SO4. zeer snel water-

damp op en daar het water en de oplossing de kamertemperatuur

± 20° bezaten en de bolletjes voortdurend sterk werden geschud,

had er een snelle verdamping plaats, tengevolge waarvan het water

of de oplossing sterk afkoelde. Om bevriezing te voorkomen, werd

het bolletje met de hand van tijd tot tijd verwarmd. De bol met

zwavelzuur steeg tijdens deze wateropneming sterk in temperatuur

en werd ook v^n tijd tot tijd geschud. Na op deze wijze het water

en de oplossing tot op ongeveer de helft te hebben ingedampt, wer-

den de bolletjes weer van den toestel afgesloten. Alle oplossingen

werden eerst op deze wijze behandeld, waarna de bolletjes in ijs ge-

plaatst werden en tot de proef werd overgegaan.

De concentratie van de oplossingen werd bepaald door in een

kolQe met langen hals ± 50 gr. oplossing af te wegen en daarop

het water te verdampen volgens de methode, die Andrea e ') heeft

aangewend. Terwijl het kolfje in een waterbad werd verwarmd,

liet ik een langzamen luchtstroom over de oplossing strijken. Was
al het water verdampt, dan werd het koHje in een luchtbad van

170° geplaatst, terwijl er nog steeds lucht door streek. Op deze wijze

kan ook bij Na Cl-oplossingen het water zonder gewichtsverliesvan

zout volkomen verwijderd worden.

Verder dient nog vermeld te worden, dat ik voor deze proeven

don toestel eenigszins had veranderd. Inplaats van twee bolletjes

gebruikte ik er nu drie ; één met water en de twee andere met op-

loHsing gevuld. Eón van deze bolletjes met oplossing bleef gedurende

de geheele reeks onaangeroerd eii diende tot (u^ntróle. Deze drie

bollctjurt werden in een ko[)eren bak geplaatst, die omgeven was

door een grooteren liouten bak, zoodanig, dat er overal een ruimte

van Gcrii. overbleef. Deze ruimte W(!rd aangevuld door stukjes ijs,

terwijl in den koperen bak e(Mi brij van fijn ijs en water werd ge-

bnu'lit. Twee over elkaar heen schuivende stukken karton met sleu-

I) Jour», t. prakt. Ciiem. Ü'ó, piig. 156, 1884.
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ven (3ienden als deksel. Op deze wijze was ik volkomen zeker van

een constante temperatuur, terwijl ik toch in staat was, de bolletjes

goed te kunnen schudden.

Om den manometer nauwkeuriger te kunnen aflezen werd achter

de beenen van den manometer een glazen in m.m. verdeelde schaal

aangebracht. De aflezingsfout bedroeg minder dan 0.1 mm. dus

minder dan --—- m.m. Hg.
4000

^

Hier volgen de resultaten van het onderzoek met Na Cl oplossingen.

Na Cl

Couoeutratie ia er.

mol. per 1000 gr. fi,0.
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Abegg vindt bij kaliiimchloride tusschen de concentraties 0.009 gr.

mol. en 0.400T gr. mol. per 1000 gr. water een met de verdunning

toenemende moleculaire vriespuntsverlaging. Een minimum heeft hij

niet waargenomen.

Ook Raoult ^) vond geen minimum, doch tot O.l gr. mol. tot

op 1 pCt. constante waarden voor de moleculaire vriespuntsverlaging.

Het is echter nog de vraag, dunkt mij, of op 't oogenblik reeds

bij de methode van de vriespuntsverlaging de hoogste graad van

nauwkeurigheid is bereikt.

Het is zeer wel mogelijk, dat de lucht, die in het water en de

oplossingen is opgelost, de resultaten, verkregen bij de bepaling

der vriespuntsverlaging, foutief maken.

Hangt b.v. de hoeveelheid lucht in een oplossing af van de hoe-

veelheid zout daarin aanwezig, dan is de fout, die men maakt geen

constante en kan zelfs het verloop der mol. vriespuntsverlaging ge-

heel foutief maken.

Raoult heeft getracht de fout door oplossing van lucht in water

en oplossing tot een minimum te reduceeren door water en oplossing,

vooraf bij de kamertemperatuur, met lucht te verzadigen. Raoult
zegt verder, dat verdunde oplossingen evenveel lucht absorbeeren

als zuiver water. Prof. Jahn echter deelde mij onlangs per brief

mede, dat de absorptie-coöfficient van lucht voor verdunde oplossingen

afhankelijk is van de concentratie en met de verdunning toeneemt.

Het is daarom voor de vriespuntsbepaling van het grootste gewicht

nauwkeurig den invloed van de concentratie op de absorptie-coöffi-

cient voor lucht na te gaan. Zoolang deze invloed nog niet met

voldoende zekerheid bekend is, zijn dunkt mij, de bepalingen van

Raoult met hoe groote nauwkeurigheid ook verricht, niet volkomen

vertrouwbaar.

In verband met het voorgaande meen ik, dat Abegg 2), die naar

aanleiding van de afwijkingen tusschen de resultaten door middel

van de vriespunisverlaging en dampspanningsvcrmindering vorkregen,

tot de conclusie kwam, dat er een fout in de methode der bepaling

der dampspanningsvcrmindering van Dieterici moest schuilen, te

veel waarde aan zijne bepalingen heeft gehecht.

In de eerste plaats is de invloed van do concentrutio op do lucht-

absorptie, zooalii ik reeds zeide, nog niet volkomen uitgemaakt en

ten tweede is, al is bovenstaande invloed volkomen bekend, een

quantitaiieve vergoelijking tusschen de resultaten uit de bepaling der

>) ZciUchr. f, IMiy». Cliemio: 27. pg. fil7. 1898.

•) Wioil. Anii. (J4, pug. 4S7, l»Ü8.
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darnpspanningsvermindering en vriespuntsverlaging nog niet boven alle

bedenking verheven, zoolang de oplossingen en het water bij beide

methoden niet in volkomen dezelfde omstandigheden verkeeren.

Een vergelijking zou dan zonder bezNs^aar gemaakt kunnen worden,

wanneer de vriespuntsverlaging werd bepaald van geheel luchtvrije

oplossingen.

liet speet mij, dat Dieterici, die mijne onderzoekingen kende,

niet heeft vermeld, dat ik in 189G resultaten publiceerde geheel in

overeenstemming met die, welke hij in 1897 met zijne aneroïde

vond en bekend maakte.

Het was mijn voornemen nog andere stoffen dan Na Cl op de

wijze door Prof. Jahn gewensoht, te onderzoeken, maar door een

ongelukkig toeval geraakte mijn manometer, terwijl ik bezig was

met proeven over K Cl in disorde, zoodat ik dit onderzoek moet

uitstellen.

Aan het einde dezer verhandeling zij het mij vergund Prof. H. C.

DiBBiTS hartelijk dank te zeggen voor de gioote welwillendheid,

waarmede hij de toestellen, die ik bij mijn onderzoek noodig had,

ter mijner beschikking heeft gesteld.

Wiskunde. — De Heer Cardinaal biedt eene mededeeling aan

van den Heer K. Bes: y^Over de vorming der Eindcergelijkinfj.^^

De methode van eliminatie door middel van de functie van Bezout,

zooals die door mij is voorgedragen in mijn opstel „Theorie Générale

de TElimination" (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van

Wetenschappen te Amsterdam (Eerste Sectie), Deel VI, N*^ 7), geeft

het middel aan de hand tot vorming der eindvergelijking, als men
tusschen « — 1 homogene vergelijkingen van willekeurige graden

met n veranderlijken n — 2 dier veranderlijken elimineert.

Het is mijn plan dit onderwerp eerlang uitvoeriger te behandelen,

maar in afwacliting daarvan, dat het mij gegeven zal zijn daarvoor

den zoo noodigen tijd te vinden, achtte ik het mijn plicht uwe
vergadering met het verkregen resultaat in kennis te moeten stellen.

Ten einde dit te doen wordt het bijzondere geval genomen van

twee homogene vergelijkingen van de graden l en m met drie ver-

anderlijken, n.1.
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+ i>6 .-P'^-S ^2 _|. l^ ,^m-3 ,^3 _|_ _|_ Z;(^+i)(^2) 2"« = O,

2

Zooals bekend is, is de eindvergelijking in dit geval van den

graad l m.

Steit men nu eene homogene functie F op van den graad Im^

als volgt:

F~ ^(f-\-Wip (2),

waarin dus ^ en !P" achtereenvolgens homogene functiën zijn van

de graden lm — l en lm — m met voorloopig onbepaalde coëfficiënten

s, dan zal de vergelijking

Fz=i{) (3)

de bedoelde eind vergel ijk ing voorstellen, als men daarin de coëffi-

ciënten 5 zoo weet te bepalen, dat alle termen, die een der drie

veranderlijken bevatten, uit de vergelijking wegvallen.

Zooals in de bovengenoemde Verhandeling is aangetoond, kan de

functie F op twee wijzen ontwikkeld worden :

1. naar de opvolgende argumenten eener homogene functie;

2. naar de onbepaalde coëfficiënten sj, ^2, «3^ enz.

Zy geeft dan aanleiding tot vorming van een assemblant, be-

staande uit

(/m-l- l)(/m + 2) ..»^ — — njen en Uj rr: «i -}- a^ kolommen,
2

waarbij men heeft

{lm — l-\- l)(/m — /-I-2) (/„i_,„_j- \){jirii — m-\'2)
«1 = "

2 '° ""'
=

2 •

De kolommen van dezen assemblant zijn in het algemeen niet

onafhankelijk van elkaar, maar verbonden door

(/m — / — m -f- 1) (/m — Z — m -f 2)
«. = j

lineaire betrekkingen, welke oniifliiinkctlijk /ijn van elkaar.
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Het blijkt nu, dat tusschen de getallen r, rj en t?^ de betrekking

bestaat

t?
— ri4-p2 = ^"» (4),

zooals door substitutie der waarden gemakkelijk wordt aangetoond.

Ter bepaling der uj onbepaalde coëfficiënten « gaat men nu als

volgt te werk. Men stelt in de functie F de coëfficiënten gelijk nul

van alle termen, die eenzelfde veranderlijke bevatten. Dit geeft

lineaire homogene vergelijkingen tusschen de coëfficiën-

ten s, die, zooals boven reeds gezegd is, bovendien door r^ lineaire

betrekkingen van afliankelijkheid verbonden zijn.

Het verschil tusschen het aantal onbepaalde coëfficiënten en dat

der onderling onafhankelijke lineaire homogene vergelijkingen, die

er tusschen bestaan, is dus:

/m(/m 4-1)
,

lm{\.m-\-\)
Vl — üg = t? — lm —

2

(/m-f l)(;m-|-2) /m(/m-f3)

2 2
= 1,

waaruit blijkt, dat de v^ onbepaalde coëfficiënten » uit de be<loelde

lineaire homogene vergelijkingen ondubbelzinnig kunnen worden

bepaald.

Door substituHo der gevonden wiianlcn in de vergelijking F=:0
wordt alsnu de gevraagde eind vergelijking verkregen.

In de toepassing is de geschetste methode betrekkelijk eenvoudig.

Als voorbeeld wordt nu genomen het stelsel van twee homoo'ene

vergelijkingen van den tweeden graad met drie veranderlijken:

oi 0:2 + 02 a^ y i- 03 ar e 4- a^ 3^2 _|_ ^. j^ ^ _|. Q^ ^2 _ o \

• . (5).

tl ^2 + &2 ^ y + ^3 -^ ^ + ^4 y^ + 65 3/ ' + ^ö ^^ = O,

)

De functie F wordt nu voorgesteld door:

F ^{s^x^ ^ s:>x y -\- s^oc z -^ 8^ if -{- 55 y ^ + *c ^^)

(aj j;2 ^ «2 T y + 03 ^- 2 -f a^ y^ J^a.^yz -{- Oq z^)

+ (*7 •'^ + ^'S
•'• y + '"9 ^ ^ + «10 y' + «11 3/ * + «12 -')



( 176 )

Hieruit vloeit de vok'ende assemblant voort:

x^y

a^z

xY

x^yz

a^z^

Xlf^

xy^z

xyz^

^3xz

fz

,2,3

yr*

'l *2 h H ^G ^7 «8 «9 »10 ^''ll ^12

«1

«2 «1

«5 Ö3 «2 «1

«4 ^2

«5 «4 «3 «2

«C «ü ^3 «2

^3 O4

«O «5 «4

«« «5

«6

h h

h

hl

h h

h

h h

^5 ^4 ^'3 h

h h h h

h

h h

h h h

waarbij als supplementaire assemblant behoort:

«1 «2 '

. (G)
,

-5 «,( «7 «8 «,, «10 «11 «li
I

by bg 6» ^4 b^ />„ -aj -ag -ets -«4 -«0 -"i; • • C^)

Laat men nu uit den assemblant (6) een der kolommen wei?, dan

2ijn de determinanten bevat in de overblijvende kolommen (zie

Hoofdstuk I der bovongenocmdo Verhandeling) allo deelbaar door

den Hupplomontairen determinant uit den asnemblant (7).
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Uit den alsdan verkregen assemblant volgen onmiddellijk de coëf-

ficiënten der eind vergelijking.

Zoo vindt men voor de eindvergelijking tusschen y en z:

;?12,13,14,15/ + /Jl 1,13,14,15 ^^« + ^11,12,14,15^^^^ + />lI,12,lS,15y 2^ +
-f pi 1,12,13,14

2*= O . . . (8),

voor die tusschen x eu z:

P3,C,10,15^* + ^1,6,10,15 3^^-' + p\,S,\0.Vo!^^2^ + Pl,3,6.15 »Z^ +
+ Pl.3,6,10

«*= O . . (9),

voor die tusschen x en y:

P2,4,7,n ^'^^-^^ 1.4,7,11 3-3^+;>l,2,7,ll ^V 4 ;>1.2.4,11 V + Pl.2.4.7y*=^ • (1^)

waarin de coëfficiënten determinanten vooretellen bevat in assemblant

(6), nadat daaruit een der kolommen is weggenomen, en waarbij de

indices aanwijzen, welke rijen uit den assemblant moeten worden

weggelaten om den door het symbool voorgestelden determinant te

verkrijgen.

Alle coëfficiënten van de vergelijkingen (8), (9) en (10) zijn nu

nog deelbaar door eenzelfden factor van den eersten graad, en wel

door 6^, als men uit den assemblant (6) de zesde kolom heeft weg-

genomen, in het algemeen door den supplementairen determinant

uit den assemblant (7).

Natuurkunde. — De Heer Zaaijer biedt een mededeeling aan

van den Heer W. Einthoven : Bijdrage tot de theorie van

LiPPMAKN 's Capiliair-electrometer.

In een opstel over den capillair-electrometer en de actiestroomen

der spier beweert Hermann ^), dat de resultaten, welke BuRCH2)en

ik ^) verkregen hebben bij het onderzoek van de beweging van het

kwik in den capillair-electrometer onmiddellijk uit zijne theorie zou-

den volgen, en daar BüRCii en ik onze uitkomsten empirisch zou-

den hebben verkregen, zouden zij als een „fraaie bevestiging' zijner

') Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. 189G, Bd. 63, S. 440.

^) Philosoph. Traiisact. of the Koyal Soc. London, 1892, Vol. 183, p. 81.

') Pflüqer's Arch. f. d. ges. Physiol. 1894, Bd. B6, S. 528 und 1895, Bd. 60, S. 91.
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theorie moeten worden beschouwd. Burch ^) heeft hierop reeds

geantwoord.

In mijn antwoord aan Hermann zal ik trachten met behulp van

eenige nieuwe proefnemingen onze kennis van de wetten, die de

beweging van het kwik in den capillair-electrometer beheerschen,

een stap verder te brengen.

Bij een vroegere gelegenheid stelde ik de vergelijking op:

^= C (y*-y) (1)

waarin C een constante voorstelt, y de afwijking, die de meniscus

van den O-stand vertoont op den tijd r en y* de afwijking, die de

meniscus zou vertoonen, wanneer het potentiaalverschil, dat op den

tijd T tusschen de polen van den capillair-electrometer heerscht,

een blijvend potentiaal verschil was.

Om voor alle capillair-electrometers vergelijkbare waarden van de

constante te verkrijgen, zullen wij in dit opstel den tijd T steeds

uitdrukken in geheele seconden ^)j terwijl y en y* in willekeurige,

mits onderling gelijke eenheden mogen worden opgegeven. De waarde

van C verandert blijkbaar niet door wijziging van de eenheid, waar-

in men gezamenlijk y en y* uitdrukt.

De constante C is, zooals ik vroeger reeds aangaf, bepaald door

de eigenschappen van het instrument, in 't bijzonder de mechanische

wrijving in de haarhuis en den geleidingsweerstand in de keten, zo,

doch de juiste betrekking, die tusschen w en C bestaat, had ik tot

nog toe niet vermeld ; zij zal in de volgende regels nader worden

ter sprake gebracht.

Hekmann meent, dat de boven bedoelde betrekking zeer eenvou-

dig is en wel, dat C omgekeerd evenredig is aan w. De vergelij-

kiog, waartoe zijn theorie hem voert, biedt dit verschil aan met

h
formule (1), dat hij in plaats van C schrijft — , waarin h een

10

constante voorstelt, die aan het instrument eigen is.

I) Proceedings of the Roynl Soc. London, 1806, Vol. OU, p. 829.

«) Bg vroegere berekeningen vnn de constante werd de (yd uitj,'('(lriikt iii twintigste

tot vüfligste deelen eener seconde ui noar de bewegiiigssnelhoid der photugraplitscMie

plaat, waarop de uormoalkronimen werden geregistreerd, 20 tot 60 mm in deHecoiide

bedrog
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Vülgens IIermank zou dus de formule (1) moeten luiden :

')

clT w -^ ^^

Deze formule komt in zooverre met de feiten overeen, dat inder-

daad de toeneming van den geleidingsweerstand evenredig is aan

de toeneming van -— , zooals in een vroeger opstel reeds door mij

G

werd medegedeeld en ook op de volgende bladzijden nog ter sprake zal

worden gebracht. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat de mechanische

wrijving in de haarhuis een volmaakt overeenkomstigen invloed op de

kwikbeweging uitoefent als de geleidingsweerstand in de keten. Verkeer-

delijk komt Hermann echter tot het besluit, dat de constante evenredig-

zou zijn aan — zelf, terwijl men uit de feiten alléén mag afleiden,

dat zij evenredig is aan . Met andere woorden verkeerdelijk
a -\- bto

neemt Hermann aan, dat de term o = is.

De fout zijner formule moet geweten worden aan het verkeerde

begrip over de werking van den capillair-electrometer. Hij verwaar-

loost geheel den invloed, dien de mechanische wrijving in de haar-

huis op de meniscusbeweging uitoefent, terwijl juist die mechanische

wrijving bij de meeste capillair-electrometers de hoofdrol speelt. Dit

kan uit het volgende nader blijken.

Met capillair G 103 werd door het plotseling aanbrengen van een

gelijk blijvend potentiaalverschil een normaalkromme geschreven,

zonder dat er een afzonderlijke weerstand in de keten was gevoegd.

Deze kromme werd uitgemeten en volgens formule (1) werd de

waarde der constante bepaald, die wij C, zullen noemen^). Vervol-

gens werd met hetzelfde instrument een normaalkromme geschreven,

nadat er een weerstand ten bedrage van 0,1 Megohm in de geleiding

was gebracht, en op nieuw werd de waarde der constante bepaald,

die thans C^ mag worden genoemd.

^) De formule van Hebmann luidt letterlp

de uitdrukkiug ^^ is bier ideutisch met y* van formule (1).

^) De wijze waarop de constante C uit een normaalkromme berekend wordt, is

vroeger reeds besebreven, zie Pflügee's Arch. 1. e.
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bedroeg 0.0815

0.107

Volgens de theorie van Hermann zou men uit de bovenstaande

gegevens den inwendigen weerstand van den capillair-electrometer

kunnen berekenen.

Noem den inwendigen weerstand in den capillair-electrometer w^-,

den opzettelijk in de geleiding gebrachten weerstand Wu, dan is

W = Wi -\- Wuf

C/« = — , en Gq =
wi -}- w>«

hieruit laat zich wi afleiden, en wel zou

Wi (Hermann) = Wu

\Ci cj

moeten zijn.

Voegt men voor C^, Ci en w^ de waarden in, dan verkrijgt men

w{ = 0,320 Megohm.

Nu is Wi ook te berekenen uit de afmetingen van het capillair,

waarbij hoofdzakelijk de afmetingen van den zwavelzuurdraad in

aanmerking komen. De weerstandsberekening uit de afmetingen had

tot resultaat «', = 0,029 Megohm, d. i. dus ruim 11 maal minder

dan het bedrag, dat door Hermann 's theorie zou worden vereischt.

Hieronder volgt een lijst van overeenkomstige berekeningen bij

vier capillair-electrometers.

TABEL I.

Nummer
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Wij zien, dat men met Hermann's theorie tot grondslag veel te

groote waarden verkrijgt voor lOi, bij bovengenoemde vier capillair-

electrometors 11 tot ruim 25 maal grooter dan uit de afmetingen

der instrumenten kan worden berekend. ^)

Voor de lengte van den zwavelzuurdraad werd bij de berekening

een maat genomen, die bij het registreeren der krommen nooit werd

overschreden, zoodat de bedragen van de laatste kolom onzer tabel

maximumwaarden voorstellen. Aan den zin van de boven beschre-

ven uitkomsten kan moeilijk worden getwijfeld en deze zijn stellig

voldoende, om de theorie van HermanN te doen vallen.

Dat de door IIermann verwaarloosde mechanische wrijving bij do

meeste capillair-electrometers een hoofdrol speelt, kan ook nog blijken

uit een reeks proefnemingen van geheel anderen aard, waarbij de

mechanische wrijving in de haarhuis direct werd gemeten.

Een capillaire buis wordt, nadat zij tot het registreeren van nor-

maalkrommen dienst heeft gedaan, boven een met kwik gevuld gla-

zen bakje geplaatst, en wel zóó, dat het uiteinde der haarhuis onder

het kwik in het bakje wordt gedompeld.

Gedurende een kort oogenblik wordt de lucht sterk samengeperst

boven het kwik in de buis, zoodat dit in het bakje uitstroomt, ter-

wijl men onmiddellijk daarop de buitenlucht weer laat toetreden.

Is er eenmaal een directe kwikverbinding tot stand gekomen tusschen

het lumen der haarhuis en het bakje, dan blijft het kwik doorstrooraen.

liet debiet der doorstrooming in een gegeven tijd is volgens de

wet van Poiseüille evenredig aan de drukking, hier het niveau-

verschil van het kwik in de buis en het kwik in den bak.

Men laat het doorstroomen eenige uren duren en weegt het bakje

vóór en na de proef. Uit het verschil in gewicht, q gram, den duur

der doorstrooming, T seconden, het gemiddelde niveau-verschil, D
centimeters, laat zich berekenen, hoeveel gram kwik G onder 1 cM.

druk per seconde door de capillaire buis wordt gedreven.

G =

Is de straal der capillaire buis aan de punt = r cM., dan is de

gemiddelde stroomsnelheid in een doorsnede nabij het einde

') Terwijl wij ous ia deze mededeeling met de korte vermelding der resultaten

tevreden stellen, zullen bijzonderheden vun de bovengenoemde eu verder no» te

noemen metingen en berekeningen elders worden gepubliceerd.
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G
r-^ 71 s

centimeter per seconde, onder 1 cM. kwikdruk ; s steit hierin het

soortgelijk gewicht van het kwik voor, terwijl de snelheid Vo geheel

alleen van de mechanische wrijving in de haarhuis afhangt.

Veronderstel, dat bij een capillair-electrometer de electrische ge-

leidingsweerstand in de keten tot O gereduceerd is, dan moet in

onze formule (1) de constante C alleen door de mechanische wrijving

in de haarhuis worden bepaald, i) Wij noemen de constante bij die

veronderstelling daarom liever k. Voor een bepaalde waarde van

t/*—y = u kan de formule dan geschreven ^) worden in den vorm

du

En wanneer onder u verstaan wordt de verplaatsing van den kwik-

meniscus voor 1 cM. variatie in kwikdruk, is

= t'o ,

du

df
dus ook

Vo = A-M (2).

De constante k wordt, zooals uit bovenstaande formule (2) blijkt,

geheel alleen bepaald door de grootte der meniscus-verplaatsing voor

een bepaalde drukvariatie en de mechanische wrijving in de haar-

huis; k kan uit « en « worden berekend. ')

Bovendien kan k op geheel andere wijze worden berekend, on wol

uit 1« de constanten van normaal krom men, die geschreven zijn zon-

') Zie hierover een vroepjer opstel .1, c,

*) VVg herinneren hier lum de Ijeteekenis van y en y* als uf\vijkinj|;cn van (1(mi

0'Stand van «len meniHcus. In formule (I) noemden wij als oor/aak voor die afwij-

kingen het winselend(! jjotentinal verschil tusschen de polen van den capillair-oleetro-

meter by conHtante drukkinj; in do haarhuis. De formule hlijft echter onveranderd,

wanneer de afwijkingen vim den meniscus door een drukvariatie in de haarhuis ver-

oorzaakt worden, terwijl liet potentiaalverschil eonsfant hlijft.

*) Hij de berekening van /• is het vcrsc^hil verwaarloosd tuss(^hen de wrijvinj;- vim

xwavekuur en die van kwik in het ondereinde der hmirhuis. Kr is aangenomen, dnt de

wrgving in den eapitlair-electrometer oven groot is als in de geheel met kwik gevulde

bui». De fout, die hierdoor ontstemt is gering en hedriuigt eeiiige weinige |)ro(;enlen

van bet eindbedrag, tw hierover de uitvoeriger puhlicutie.
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der en met opzettelijk in de geleiding gebrachten weerstand; 2e den

inwendigen weerstand van den capillair electrometer zelven. Want
k stelt de constante voor eener normaalkromme, die geschreven zou

zijn door een capillair-electrometer, waarin men den inwendigen

weerstand had kunnen opheffen.

De dubbele berekening van X; is voor twee capillair- electrometers uit-

gevoerd, en de resultaten zijn in de onderstaande tabel II vereenigd.

TABEL IL

Nummer

vau den

capilair-

electrometer.

1

a 1

C* ^
' 0,1 berekeud uit de wrijving

berekend uit de normaal- in de haarhuis en de

krommen en den iuwen-
!
grootte der nieniscusver-

digen veerstand van deu
,

plaatsing voor een gegc-

capillair-electrometer. ven drukvariatie.

B. 102

B. 103

4,59

2,92

4,'J5

2.78

De overeenstemming tusschen de waarden van k in de beide ko-

lommen, die op zoo verschillende wijzen zijn verkregen en die elk

afzonderlijke reeksen van metingen hebben vereischt, mag zeer vol-

doende worden genoemd.

Volgens de theorie vau Hekmann zou C =— , dus /r = oo

moeten zijn.

Beschouwen wij thans de formule (1),

V)

dT
= C{y*-y)

nader en vragen wij ons af, op welke wijze de geleidingsweerstand

in de keten invloed uitoefent op het bedrag van C. Reeds bij een

vroegere gelegenheid ^) werden van capillair G 103 normaalkrommen
onderzocht, die geschreven waren bij aanwezigheid van verschillende,

opzettelijk in de keten gebrachte geleidingsweerstanden.

1) 1. c. Bd. 60.
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Toen de geleidiiigsweerstand vergroot word met

0,01 Megohm bedroeg de vermeerdering van — 0,0025
O

Bij een vergrooting met 0,1 Megohm bedroeg

de vermeerdering van —
- 0,0255
G

Bij een vergrooting met 1 Megolmi bedroeg de

1

vermeerdering van — 0,2545
O

Men ziet, dat de toename van het bedrag van — evenredig is

aan de toename van den geleidingsweerstand. En hieruit volgt on-

middellijk, dat

1

waarin a en l> constanten voorstellen, die, onafhankelijk van den

inwendigen geleidingsweerstand door de eigenschappen van het in-

strument worden bepaald.

w stelt den geleidingsweerstand in de keten in Megohms voor.

Onze formule (1)
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TABEL III.

Nuiuiuer vaa

liet capillair.
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De polen van den capilluir-electrometer zijn door den geleider

G onderling verbonden. W is een weerstandsbank, CZ een element

en P een PoHL'sche wip, die voorloopig het element van den capil-

lair-electrometer isoleert, zoodat bij E geen potentiaal verschil aan-

wezig is. Wij denken ons eerst kraan a geopend en ft gesloten

:

1« stand der kranen. De meniscus zij hierbij in evenwicht op de

hoogte mi. Plotseling wordt de stand der kranen omgekeerd

:

2® stand der kranen. De meniscus zal zich verplaatsen, eerst sneller,

dan langzamer en ten slotte in evenwicht komen op m^- Worden

nu plotseling de kranen weder in liun eersten stand gebracht, dan

zal de meniscus zich ook weer naar zijn vroegere hoogte mi terug

begeven.

De arbeid, die verricht is, om den meniscus heen en weer te

bewegen, is gemakkelijk te berekenen. Want de eeuige eindveran-

dering, die de toestel ondergaan heeft, bestaat in den overgang van

kwik uit b naar a. De hoeveelheid kwik, die overgegaan is, kan

worden berekend uit de doorsnede der capillaire buis, c?, den afstand

twj — r«o en het soortelijk gewicht van het kwik s. Die hoeveel-

heid is M = ds{mi—m^)^ waarin M in grammen,

d in kwadraatcentimeters

en rrii en m^ in centimeters zijn uit-

gedrukt. Noem het niveauverschil tusschen a en 6 n centimeter,

dan is de arbeid A = nM gramcentimeter.

De potentiëéle energie van het verplaatste kwik is geheel in

warmte omgezet, gedeeltelijk door tusschcnkomst van electrische

strooming, gedeeltelijk door mechanische wrijving.

Het verdient opmerking dat het bedrag van A niet veranderd

wordt door wijzigingen in den geleidingsweerstand van de keten G.

Neemt de geleidingsweerstand toe, dan zal de beweging van den

meniscus worden vertraagd ; de energie der mechanische wrijving

wordt verminderd, terwijl die der electrische strooming juist met

een zelfde bedrag vermeerderd wordt.

Wanneer de wisseling der kranen alleen van den eersten naar

den tweeden stand heeft plaats gehad en de meniscus van mj op

M, is jijebracht, is de energie der geproduceerde warmte = V2 -4

;

want de beweging van het kwik in de liaarbuis, — d. i. de oorzaak

der meclianische wrijving en der electrische strooming, — is bij den

teruggang van den meniscus van wo naar mj , — afgezien van de

richting, - in alle phasen volkomen gelijk aan de beweging hij de

üorsprunkelijko verplaatsing van mj uaar mg.

Er moet dus bij de eerste wisseling van den stand der kranen

een hoeveelheid energie ten bedrage van V2 A niet in warmte over-
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gegaan zijn, maar in den vorm van elastische spanning zijn opge-

hoopt in den meniscus. De meniscus geeft eerst bij den teruggang

van 7»2 naar mi zijn energie weer af.

Een analoge redeneering kun worden toegepast, wanneer men den

meniscus verplaatst door plotseling een goljjkblijvend potentiaalver-

schil tusschen de polen van den capillair-electrometer aan te brengen,

terwijl de drukking in de haarhuis onveranderd blijft.

Brengt men een potentiaalverschil E aan door sluiting van den

wip, zie fig. 1, dan zal er tijdelijk een stroom ontstaan in de keten

G. De arbeid zal zijn Q = E 22 idT Joules, wanneer E^ i en ï'als

gewoonlijk resp. in Yolts, Ampères en seconden zijn uitgedrukt.

V2 Q wordt hierbij omgezet in warmte, terwijl % Q J" ^^^

meniscus evenals in een condensator wordt opgehoopt in den vorm

van een electrische lading. Neemt men bij overigens onveranderde

keten het aangebrachte potentiaalverschil weg, — door opening

van den wip — dan keert de meniscus naar zijn oorspronkelijken

stand terug en geeft daarbij zijn energie af, die weder gedeeltelijk

wordt omgezet in electrische strooming. Het bedrag van ^i(/7'moet

bij dezen teruggang gelijk zijn aan — idT bij de oorspronkelijke

verplaatsing.

Dit kon experimenteel gemakkelijk worden gecontroleerd. De proe-

ven, die wij namen met een gevoeligen TnoMSON-galvanometer met

grooten weerstand, als ballistische galvanometcr gebruikt, en ons

welwillend door Prof. Kamerlingh Onnes ter leen afgestaan, —
bevestigden het bovenstaande volkomen.

De theoretische eischen, dat het bedrag van den stroom-integraal

evenredig toeneemt met het aangebrachte potentiaalverschil en dat

het niet wordt veranderd door wijzigingen in den geleidingsweerstand

der keten, konden wij praktisch niet streng bewijzen, daar de schom-

meltijd van den galvanometcr te klein was. De duur van een

meniseusverplaatsing maakte bij sommige capillair-electrometers een

belangrijk deel van den duur eener galvano-meterschorameling uit. i)

Toch zijn de uitkomsten van het galvanometeronderzoek niet

onbevredigend te noemen, zooals de opgaven van capillair B 102

in de onderstaande tabellen IV en V kunnen aantoonen.

') Een wijziging in de opstelling van den galvanometer, zóó dat de schommeltijd

werd verlengd, stuitte op bezwaren. De demping werd spoedig te groot.

31'
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TABEL IV.

Poteutiaal-

vcrscliil.

gemiddelde uitslag

bij het plotseling

aaubrengeu van het

potent.verscbil.

gemiddelde uitslag

bij het plotseling

opheffen van het

potent.verschil.

gemiddelde uitslag

berekend voor

1 millivolt. e,.

40 millivolt.

100 ,

10,5 mm.

28,5 ,

10,6 mm.

28,5 *

0,264 mm.

0,284 ,

TABEL V.

Afzonderlijk in de geleiding

gebrachte weerstanden.

Gemiddelde uilslag van den gal-

vanometer bij aanwending van eeu

zelfde potent verschil.

6000 Ohm
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benoodigd was om den meniscus eeu heen- en weergang te doen

ondergaan onder den invloed van een potentiaalverschil van E = l

millivolt.

De berekening geschiedde telkens op twee verschillende wijzen,

ten eerste langs mechanischen weg uit het drukverschil, benoodigd

om de verplaatsing te veroorzaken en de afmetingen van het capil-

lair ; ten tweede langs electrischen weg uit de galvanometeruitslagen,

zie Tabel VI.

TABEL VI.
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Formule (3) luidt

dy 1

(2/* — y) ;

dT a -\^ bw

voor 1/ =^ O wordt zij

dyo 1
^

dT a -\- bw

Al moet evenredig zijn aan Vq, dus ook, — bij een gegeven waarde

van 2/*, — aan . Wij schrijven daarom
a -{- bw

^1 = ^ -—Tl- (^>
a -f- bw

waarin y een constante voorstelt.

Voor w =: O wordt de warmteproductie door mechanische wrijving

gelijk aan den totalen arbeid. Deze laatste blijft steeds gelijk voor

elk bedrag van «?, zoodat wij kunnen schrijven

A=^. ~ (6)
a

Uit de formules (5) en (6) volgt dat

A^ a—^= (7)
A a -\- bw

m uit (C) en (7) volgt

Aa hw
-

* = (8)
A a-\-bw ^

^

In do onderstanndo tabel vindt men voor eenigo capillair-electro-

metera, die in gesloten keten, zonder opzettelijk in de geleiding ge-

brachten weerBtand werden onderzocht, de waarden vermeld van -^i

f=n .1^, uitgedrukt in procent(;n van A.
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TABEL VIL

Nummer v. h.

capillair.
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Onderzoek der methode.

Kamsay en Travers vonden bij hun onderzoek, dat het brekend,

vermogen van een gasmengsel wel niet volkomen, maar toch met

groote benadering, uit de moleculaire mengverhouding en het brekend

vermogen van de samenstellende gassen te vinden is. Teneinde na

te gaan of deze afwijking algemeen voorkomt, of aan toevallige om-

standigheden moet worden toegeschreven, maar tevens om te trachten

de oorzaak er van op te sporen, heb ik eerst een reeks gasmengsels

onderzocht; en wel van koolzuur en waterstof in verschillende ver-

houdingen. Deze gassen werden gekozen omdat hun brekend vermogen

vrij veel verschilt en omdat ze op betrekkelijk eenvoudige wijze

voldoende zuiver te krijgen zijn.

Het koolzuur werd bereid op de wijze als aangegeven door

KuENEN 1), door een oplossing van NaHCOs te laten druppelen bij

zwavelzuur, en het gas door H2 SO4 en door P2 O5 te drogen.

AVatei*stof werd verkregen door electrolyse van verdund zoutzuur

met een soortgelijk toestel als door Kamerlinoh Onnes gebruikt is

voor het vullen van den waterstof-thermometer. ^)

De bepaling van het brekend vermogen geschiedde volgens de, ook

door Kamsay en Travers gevolgde, methode van Lord Rayleigu ^).

Een nagenoeg evenwijdige lichtbundel wordt in twee deelen gesplitst,

die door evenlange, door spiegelglas afgesloten, buizen gaan en door

een achromatische lens geconvergeerd worden, waarna het hierbij

ontstaande interferentie-verschijnsel met een oculair, uit 2 cylinder-

Icnzen bestaande, wordt waargenomen. Bovengenoemde buizen {A en

B fig. 1.) zijn respectievelijk verbonden met de open manometers E
en F en met de reservoirs C^ en ö ; welke laatsten gedeeltelijk met

kwik gevuld zijn, en waarin de druk door het op en neer bewegen

van de bollen D en 1 veranderd kan worden.

De rechter helft van dezen toestel wordt door middel van de kraan

a met droge, CO2 vrije lucht gevuld. Links komen de te onderzoe-

kon gassen on gasmengsels. Daartoe is G door middel van de drie-

wegkrann e verbonden met nog zulk een reservoir H met kwikbol

/r, en niet de buis A', die door de kranen g en h met twee gas-

reservoirs L en J/, door i met de luchtpomp en door ƒ met de

gasbel eidings-tocHtellen verbonden kan worden. 6r' en // dienen samen

voor het bereiden der mengsels.

>) 1'hil. M«g. (6) vol. 44, p. 17».

') Veml. Kun. Aknd. 30 Mei 18%.

•) iViM', Hoy. Iii«t. vol, XV .Iiiii. l8U(i.
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indien de gebruikte stoifen de wetten van BoYLE en Gay-Lussac

volgden, dan zou het brekend vermogen terstond gevonden worden

uit de verhouding der drukveranderingen, die het gas en de lueht

ondergaan moeten, wanneer tweemaal het interferentie-verschijnsel

in den stand gebraclit wordt, waar het zich bevindt wanneer beide

deelen van den lichtbundel gelijke wegen afleggen ; dus b.v. wanneer

beide buizen met lucht van 1 atm. gevuld zijn. Dus als p en p'

die drukken zijn voor lucht; p^ en p'i de overeenkomstige voor het

gas waarvan men het brekend vermogen B wil l>epalen, zou dit

p — p'

laatste zijn : B = .

Pi—P'i
Maar daar de gassen deze wetten niet volgen zal het brekend

vermogen niet gevonden moeten worden uit de verliouding der

verandering van de werkelijke drukken ip,p\pi en pW ïwaar

uit die van de drukken, die zouden heersehen wanneer de

gassen wel de wetten van Boyle en Gay-Lussac volgden en in

dezelfde omstandigheden van volume en temperatuur gebracht werden
(P, F\ Pj, P'i). Zoodat we mogen zetten

:

^ V{V—b)27S "*"
V*

waaruit met eenige benadering volgt:

.
/273\2 / T

l—I"
SS

Ook bij het berekenen der samenstelling van de mengsels werd
deze correctie toegepast.

Om de w aarden van a en i te vinden voor de mengsels van CO2
en Hg heb ik gebruik gemaakt van de formule door prof. van der
Waals uit de proeven van A'erschaffelt afgeleid ^).

y = 0.999546 + 0.001618 (1 ~ u-) -\- 0.00497 (1 — x)

') Versl. Kon. Akad. 25 Maart 189'.».
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deze geeft voor IS'' C. {T=29l) terstond de waarde van «x— ^j

T
273'

Zoo werden uit mijn proeven de uitkomsten verkregen vermeld

in Tabel I (waterstof als bijmengsel beschouwd).

TABEL I.

X
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vloeistof, of het vloeistofmengsel werd ingesmolten in een dunwandig

glazen buisje, dat in ü werd opgehangen; dan werd de geheele

toestel luchtledig gepompt en door een electrischen stroom door de

draden TUT' te laten gaan het buisje verwarmd tot het sprong.

Terwijl de bol P voortdurend op 0^ gehouden werd kon dan het

brekend vermogen van den damp bepaald worden, door den druk

van het gas in de andere helft van den toestel te veranderen tot

het interferentie-verschijnsel weer in den normalen stand kwam, en

dan dezen druk en dien van den damp af te lezen. Wegens het groote

brekend vermogen der dampen kon voor het gas, waarmede ze ver-

geleken werden, geen lucht worden genomen, ik heb er daarom

koolzuur voor gebruikt.

Het onderzoek werd verricht met aethylaether en aceton; beide

afkomstig van Merck in Daimstadt.

Deze stoften werden gekozen omdat ze bij 0^ een dampspanning

hebben kleiner dan 1 atmospheer en toch groot genoeg om vrij

nauwkeurig gemeten te kunnen worden ; ook moest het brekend

vermogen van de beide dampen liefst zooveel mogelijk verschillen.

De samenstelling der vloeistoffen werd verkregen door afweging,

terwijl later het gewicht van de hoeveelheid van beide stoffen in

den damp afgetrokken werd van de ooi-spronkelijke hoeveelheid.

De resultaten zijn vermeld in tabel II; (zie ook fig. 3) aether

als bijmengsel beschouwd.

TABEL II.

Brekend vermogeD.
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aceton geeft grooter verschil in samenstelling tusschen vloeistof en

damp, dan bijmenging van weinig aceton bij aether.

De kromme, die den druk voorstelt als functie van de samen-

stelling van den damp (p = ƒ (^j) in fig. 3) vertoont een buigpunt

ongeveer bij ^-^=0.65; wat bij vroegere proeven nog niet is voor-

gekomen. Het is mij niet gelukt een eenvoudige beteekenis hiervan

te vinden; de voorwaarde voor het voorkomen van zulk een buig-

punt leidt tot een ingewikkelde betrekking, waarin ook de onbekende

afhankelijkheid van itd van a?^, voorkomt.

Dat het buigpunt werkelijk bestaat en niet aan een onnauwkeu-

rige methode moet worden toegeschreven volgt m. i. uit de vol-

gende overwegingen.

1* zou de afwijking van de waarneming, noodig om een kromme
zonder buigpunt te krijgen, veel grooter moeten zijn, dan het onder-

zoek der methode doet verwachten.

2* Wanneer we de samenstelling van den damp berekenen volgens

de benaderingsformule

1 dp a\i— a?„

door prof. vak der Waals in zijn „Theorie Moleculaire" i) gegeven

dan vinden we de punten in fig. 3 door O aangegeven, die ten-

minste aan de uiteinden van de waargenomen kromme er zeer goed

mede aansluiten ; dat ze er in het midden meer van afwijken, was

w<^eD8 de bij de afleiding toegepaste benaderingen niet anders te

verwachten.

Wanneer we door deze punten eene kromme trekken, zal ook deze

een buigpunt vertoonen.

Door telkens in een punt van de kromme p = /(a'„) een

raaklijn te trekken, komen we met behulp van bovenstaande formule

tot de waarden, die in tabel III als berekend opgegeven zijn.

3«. Enkele waarnemingen bij ± 15° verricht makcMi het zeer

waufMchijnlijk, dat de p=/(a?</) lijn ook voor die temperatuur een

buigpunt zal vert(x)nen, en wel ongeveer bij dezelfde «•</ als die

voor 0^

Ware het ni«i tr ilocn geweeflt om do aaiiwr/iglicid van een buig-

punt waarHrhijidijk te maken, dan /ou, iii plaats v:in de boven ge-

•) Arcb. NCcrl. 2*. p. i4.
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TABEL III.

0.05
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Dit is de eerste maal, dat de aan de theorie der mengsels ont-

leende formule gebruikt is, om, als beide krommen pz=f(xv) en

P=-f{^d) proefondervindelijk bepaald zijn, te beproeven de eene

kromme uit de andere af te leiden. Alleen voor is en 1

—

x klein is

het resultaat bevredigend. Latere onderzoekingen moeten leeren, of

de groote verschillen voor x in de nabijheid van ^/g aan de waar-

nemingen of aan de formule zijn te wijten.

Natuurkunde. — De Heer Yan der Waals biedt voor de

Werken der Akademie een verhandeling aan van den Heer

R. SissiNGH, getiteld: ^^De algemeene eigenschappen der opti-

sche afbeelding door centrale stralen in een reeks van gecen-

treerde bolvormige oppervlakkend. Wordt in handen gesteld

van de Heeren Kamerlingh Onnes en Lorentz, om daar-

over in de volgende vergadering verslag uit te brengen.

Aardkunde. — De Heer Martin biedt voor de Werken der

Akademie een verhandeling aan van den Heer Fritz Noet-

LINO (Geological Survey of India), getiteld: ^^The mlocene of

Burma". Wordt in handen gesteld vaji de Heeren Martin

en Behrens, om daarover in de volgende vergadering ver-

slag uit te brengen.

Natuurkunde. — De Heer Haga vertoont een negatief, verkre-

gen met behulp van Uranstralen, geleverd door het prepa-

raat „A" van de fabriek de Haën (Wiedemann's Annalen

AugUötuB 1890).

Voor de boekerij worden aangeboden:

10. door den Heer Uaga, namens Dr. E. Bouwmann, een exem-

plaar van dien» dissertatie: „Nawerking van Torsie en logaritmisch

decrement bij torHicHlingeriugen van dunne draden"

;

2**. door «ieii heer Stokvis, namens Prof. ,1. Forster te Straats-

burg, de dissertatie van den Heer H. Conradi: „Zur Frage dor

Toxinbildung bei den Milz))ran(llmkteri(Mi" en die van den Heer

R. Wkil: p/ur Hioloj^ic der Mil/bnindbiu-illcn".

3". d(H)r den lieer IIüuoewkrki", namens den IIcht \V. van

Dam, diens dissc^rtutic: „Ucber die Kinwirkiing von Kaliuiniiypo-

bromit in alktdischer JjOsung auf di(; Amido der aromatiuchen

Oxyvfturen."
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4°. door den Secretaris, namens den Heer Serge Socolow te

Moscou: a. „Des planètes se trouvant vraiseinblablement au dela

de Mercure et de Neptune" ; b. „Corrélations régulières du système

planetaire avec l'indication des orbitea des planètes inconnues

jusqu'ici."

De vergadcrinj^ wordt gesloten.

(13 October 18Ö9.)

ERRATA.

Blz. 01 1*= kolom en 3*^ kolom:

regel G v. o. staat 44, UI . . 1G03 moet zijn 1603 . . . 44,16

5 V. o. „ 44,25 . . 1566 „ „ 1566 . . . 44,25

4 V. o. „ 44,47 . . 0194 „ , 0194 . . . 44,47





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 28 October 1899.

Voorzitter: de Heer B. J. Stokvis.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Ikhovd : Ingekomen stukken, p. 201. — Concept schrijyen aan den Minister van Binnenland-

gche /aken in zake liet veileenen eener rijkssubsidie vuur de waarneminy der zuneclipe

van 17 Mei 1901, p. 202. — Verslag over eene verhandeling van den Heer Fritz
NoETLiNo, getiteld ; „The Miuoene of Burma", p. 2t»3. — Mededeeling van den lieer

DE Brdyn : „Over het verband tussehcn den gemiddelden zeestand en de hoogte vau

gemiddeld hoog- en laagwater", p. 205 (met een plaat). — Mededeeliug van den Heer
ÜAKiii 18 UoozEBOOM : „Meugkristalleu van Natriumuitraat met Kaliumnitraat en van

Natriumnitraat met Zilvernitraat", p. 213. — Mededeeling van den Heer Bakiidis

Uoo/EBuou : „Over de na:uur van het iuaetieve Carvoxim", p. 215. — Mededeeling

van den Heer Bkukkks over: „Isomorphie van goud- en kwik verbindingen", p. 217. —
Mededeeling van den Heer Kameulinch OxKts. namens Dr. E. vas Evekdingen Jb.

„Het verschijnsel van Hall en de magnetische weerstaudstoeuame in bismuth bij

zeer lage tenijK-'raturen (I/', p. 218. — Mededeeling van den Heer van deu Waals,
namens Dr. G. Bakker: „Opmerking over de molekulaire ]>oa>ntiauirunctie van van i>ek

Waals", p. 223. — Mededeeling van den Heer van i>er Stok.: „Getij -constanten

in de baaien van Telok- lietong eu Sabang", p. 238. — Mededeeling van den Heer

Jas de Vbies, namens Tx-of. L. Gegenbau^R: „Neue Satze über die Wurzeln der

Fuiutiunen C (x)", p. 250. — Boekgeschenken, p. 256. — Errata, p. 256.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

De Heer H. G. van de SandeBakhuyzen heeft bericht gezonden

dat hij verhinderd is de vergadering bij te wonen.

Ingekomen is een circulaire van de Societa Adriatica di Scienze

natiirali te Triest dd. 1 October 1899 bericht gevende, dat op 15

14
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October 1899 ter gelegenheid van de 25-jarige herini\ering van de

eticliting eeno plechtige vergadering zal worden gehouden. Deze

circulaire is met een brief van gelukwensch beantwoord.

Sterrenkunde. — De Heer Korteweg leest, ook namens de

Heeren Kamerlingh Onnes en E. F. van de Sande Bak-

nuYZEN het volgende Concept-antwoord op een schrijven

door Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken tot de

Afdeeling gericht, betreffende een verzoek van de Commissie

voor de ïs'ederlandsche expeditie ter waarneming der Zoneclips

van 17 Mei 1901.

In antwoord op het haar namens Uwe Excellentie toegezonden

Bchrijven N^. 2247, Afdeeling KW, heeft de Wis- en Natuurkundige

Afdeeling der Kon. Akad. van Wetensch. de eer aan Uwe Excellentie

mede te deelen dat zij zich volkomen vereenigen kan met het door

hare Commissie voor de Nederlandsche Expeditie ter waarneming

der Zoneclips van 17 Mei 1901 tot Uwe Excellentie gerichte ver-

zoek om van Staatswege voor het door die Commissie beoogde doel

ƒ 5000.— beschikbaar te stellen.

Aan de uitvoerige toelichting waarvan dit verzoek vergezeld is,

wenscht zij slechts toe te voegen, dat het zeer zeker een zonderlingen

en voor ^Nederland weinig gunstigen indruk zoude maken, indien

bij deze gelegenheid, nu de waarneming eener Zoneclips van meer

dan gewone beteekenis slechts op Nederlandsch grondgebied plaats

hebben kan, iets wat in zeer langen tijd niet weder het geval zal

zijn, door dd Nederlandsche sterrekundigen aan die waarneming

geen deel genomen werd.

Waar thans reeds door particulieren eene betrekkelijk zoo groote

som i? bijeengebracht en ook de personen niet ontbreken die bereid

en in Btnat zijn de tjiak van liet voorbereiden en uitvoeren eener

expeditie die, wat perboncel en uitvoering betreft, aan hooge weten-

8chap[K>]ijkc oiHchen moet voldoen, op zich te nomen, behoort naar

hare overtuiging de Uegcering, als het ware met beide handen, de

gelegenheid aan te grijpen om deze expeditie te steunen.

Zij beveelt derhalve Uwe Excellentie met warmte aan om door

het verleonen der gevraagde Hijksbijdrago welke slechts ongeveer

een vijfde gedeelte bedraagt van hetgeen roods door particulieren is

bijeengebracht, het beo«)gde doel te hel|)(!n verwezenlijken.

Dit concept «chrijven wonlt goeiigckourd.
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Aardkunde. — De Commissie, benoemd in de September-Verga-

dei'in<i: om rapport uit te brengen over eene verhandeling van

Dr. F. NoETLiNG, getiteld: y^The Miocene of Burma\ heeft

de eer [J het volgende te berichten

:

De schrijver, als palaeontoloog aan de „Geological Survey of India"

verbonden, heeft gedurende eene reeks van jaren in Burma geolo-

gische onderzoekingen verricht en liierover reeds een aantal verhan-

delingen in het licht gegeven ; thans tracht hij de resultaten zijner

veelvuldige en nauwkeurige nasporingen samen te vatten. Ze be-

treffen vooral de mioceene Pcyu-groep] want over de eoceene en

plioceone lagen laat zich voorshands nog niet veel zegj:en.

Na een kort geschiedkundig overzicht over de ontwikkeling onzer

geologische kennis van Burma te hebben gegeven, gaat de schrijver

het eerst de indeeling der tertiaire formatie van Burma na. Er zijn

2 hoofdgroepen van lagen te onderscheiden ; de bovenste of Irra-

waddi-groep (aequivalent met de als plioceen beschouwde Siwaliks)

is van fluviatielen, de onderste of Arrakan-groep^ van marinen oor-

sprong. Deze laatste wordt weer in 3 afdeeliugen verdeeld, die in

de volgorde van boven ntxar beneden P(gu (— Mioceen), Hassein

(= Eoceen) en Chin (= ouder Eoceen) worden genoemd. Alleen de

/i«^s^///-Etage bevat nummulieten, en wel in overvloed.

Onder Pegu is dus de groep van lagen to verstiian, die door de

Irrcnraddi gvoQ]) overdekt wordt en op nummulietenlagen rust, terwijl

de bovenste afdeeling der /V^«-groep haast alle verstceningen heeft

geleverd, die in het volgende deel der verhandeling nader besproken

worden, zijnde 203 vei-schillende soorten. Gedeeltelijk is de facies

der bedoelde sedimenten marien, voor een ander deel aestuarien

;

maar uitgezonderd enkele soorten van Cyrena zijn in de aestuariene

afzettingen der bovenste /V^m- Etage geen versteeningen aangetroffen.

Dat de Pegu-groep niet anders dan mioceen kan genoemd worden,

blijkt uit hare stratigraphische ligging tusschen de plioceene Irra-

uaddi- en de eoceene A'assem-groep ; want men mag er niet op

rekenen, dat men in de tropen ook oligoceene lagen zou kunnen

aanwijzen. Eene vergelijking met het europeesche tertiair kan slechts

in zeer algemeene trekken geschieden. Het tertiair van Burma toch

blijkt zoowel stratigraphisch als ook faunistisch geheel van het tertiair

van Europa af te wijken. Evenals dit bij het onderzoek der tertiaire

fauna van Java is gebleken, wordt ook in het tertiair van Burma
geen enkele soort gevonden, die met eene europeesche species zoude

overeenstemmen.

Er volgt nu eene uitvoerige beschrijving der vindplaatsen, waar

14*
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versteenino^en zijn verzameld, vergezeld van lijsten, die de determi-

natiën der fossielen bevatten, benevens een overzicht over de geheele

fauna, die niet minder dan 208 soorten insluit en daarom een breeden

grondslag voor palaeontologische gevolgtrekkingen levert. Er zijn 11)

verschillende „Zonen" aanwezig, en het verdient opmerking, dat het

karakter der fauna (wat betreft de soorten) in de opeenvolgende lagen aan

eene zeer spoedige verandering onderworpen is. De soorten vertoonen

dus in 't algemeen slechts eene zeer geringe verticale verspreiding.

De fossielen, die om verschillende redenen voor eene vergelijkende

discussie het meest geschikt moeten geacht worden, zijnde 167 Pe-

lecypoden en Gastropoden, leverden het bewijs, dat in de mioceene

fauna van Burma de navolgende elementen aanwezig zijn

:

a. Palaeogene soorten, die op 't oogenblik in den Indischen

Oceaan ontbreken, b. Neogene soorten, die óf in den Indischen

Oceaan aangetroffen worden, of nauw met recente soorten van daar

verwant zijn. De palaeogene soorten vertegenwoordigen echter geens-

zins eene harmonische groep; want men vindt daaronder P. ele-

menten, die vermoedelijk als directe afstammelingen van soorten uit

de eoceene vormingen van Indië moeten beschouwd worden, en die

daarom inheemsch genoemd worden, 2°. galUsche typen, verwant met

eoceene van Parijs, 3°. i)aclfische typen, verwant met levende soorten

van China, Japan etc, 4°. mediterrane typen, verwant met soorten

uit de Middellandsche Zee. Deze laatsten zijn het minst in getal.

Onder de neogene species worden niet enkel aangetroffen, die hetzij

geheel, hetzij haast identisch zijn met nog levende, maar buitendien

nog zoodanige, die permanente jeugdige stadië'n van sooiten der

hcdcndaagsche fauna voorstellen en die de schrijvei- dani'om y^otd-

tcikkelingssoorfen" noemt.

De uitgebreide faunistische studiën,. zoowel over recente als uit-

jfCBtorven dieren, die voor deze indeelingen den grondslag leverden,

kunnen wij evenmin in dit verslag weergeven als de nu volgende

vergelijking der mioceene fauna van Burma met die van het mioceen

van Java, van "Westelijk Indië (de öffj-groep) etc. AVij moeten

voiBtann mot enkele hoofdpunten hier te releveeren.

In haar geheel is de bovenste afdeeling dor Pegu-groci» verwant

met h(?t mioceen van Java of ten minste met een deel ervan; want

het schijnt, ftlsof in het mioceen van Java zekere lagen voorkomen,

die in Burma of gemist worden of nog niet gevonden zijn. In ieder

geval Idijkt lUi vcrwanlHi'hap dcM- bedoelde sedimenten van .Java en

Bunna uit het feit, dut 27 diersoorten zoowel hier als daar aangi;-

troffen worden. Do verHpreiding «lezer vormen is door mi(l<lel van

eene tabel voorgesteld.



( 205
)

In verschillende opzichten heelt het onderzoek der P(?y/<- fossielen

tot hetzelfde resultaat geleid als dat der fossielen van Java. Deze

punten van overeenkomst zijn: P. Dat de fauna van den Indischen

Oceaan is voortgesproten uit die van het tropische tertiair. 2**. De
scheiding der Europeesche marine fauna van de Indische was reeds

in het mioceene tijdvak aanwezig. 3°. Het percentgehalte van nog

levende soorten gevonden in het mioceen van Java en Burma komt

haast geheel overeen ; want voor Java werd 33,5 pCt. voor Burma
30 pCt. van soorten gevonden, die identisch met nog in den Indi-

schen Oceaan levende dieren zijn. Op grond van theoretische be-

schouwingen werd vroeger voor Java eene verhooging van het

gevonden getal tot op 50 pCt. noodig geacht en de schrijver komt

thans voor Burma langs geheel anderen weg op 48,6 pCt. Deze

uitkomsten, door twee verschillende onderzoekers zelfstandig verkre-

gen, verdienen dus volgens Noeïlikg's meening zeker wel vertrou-

wen en bewijzen, dat de cijfers van Deshayes, op welke Lyell
zijne indeeling van het tertiair had gegrond, in de tropische streken

niet van toepassing kunnen wezen.

De verhandeling gaat vergezeld van eene uitvoerige litemtuur-

opgave benevens eene geologische overzichtskaart van Burma, door

den schrijver ontworpen.

Het stuk van den welbekenden palaeontoloog is niet alleen om
zijnen weteuschappelijken inhoud in het algemeen van belang, maar
meer in het bijzonder van groote waarde voor de geologische studiën

in den ludischen Archipel. Deze omstandigheid heeft er ook blijk-

baar toe geleid, de verhandeling aan deze Akademie aan te bieden.

De Commissie beveelt daarom de opname in de Werken der

Akaniie aan.

K. MARTIN.
Th. H. BEHKENS.

De conclusie van het verslag om deze verhandeling op te nemen
in de Werken der Akademie wordt goedgekeurd.

Waterstaat. — De Heer De BrüYN doet eene mededeeling : ,^Ovet'

het verband tusschen den gemiddelden zeestand en de hoogte

van gemiddeld hoog- en laagicater.'^

Door gemiddelden zeestand verstaat men het gemiddelde van waar-

nemingen van den zeestand in korte tijdruimten, b.v. om het uur.

Uit waarnemingen is gebleken, dat het gemiddelde van waarnemingen

om de 3 uur daarvan niet noemenswaardig afwijkt; op zoodanige
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Vrijze is de gemiddelde zeestand van de jaren 1884—1888 bepaald

door de Rijkscommissie van graadmeting en waterpassing (zie verslag

dier commissie over 1889).

Gewoonlijk wordt aangenomen, dat de hoogte van halftij, dat is

het midden tusschen hoog- en laagwater, gerekend over jaren of

maanden, met den gemiddelden zeestand een constant verschil ople-

vert. Dit is door de Commissie voornoemd gedaan voor de bereke-

ning van den gemiddelden zeestand voor meerdere jaren voor den

Helder. Ook Dr. II. G. van de Sakde Bakhuyzen in zijne mede-

deeling over „de verandering der poolshoogte" in de vergadering

der Akademie op 24 Februari 1896 nam bij de maandgemiddelden

Ie den Helder dat verschil als constant aan. In beide gevallen was

zulks geheel gerechtvaardigd, omdat voor jaargemiddelden die waarde

te den Helder vrij constant is, en in het laatstgenoemde geval ver-

schillen, zoo die eventueel bestaan, door de wijze van bewerking

worden gei'limineerd. Niet voor alle waarnemingspunten en zeker

niet voor maandgemiddelden op sommige plaatsen mag die waarde

constant worden aangenomen. Ik stel mij voor na te gaan, welke

oorzaken in die waarde verschil brengen en voor één punt van

waarneming de grootte daarvan na te gaan. Voor die plaats heb

ik gekozen Delfzijl, om reden het verschil tusschen halftij en den

gemiddelden zeestand voor ons land aldaar het grootst is, en de

oorzaken, die daarin verschil brengen, aldaar het sterkst haar invloed

doen gevoelen. Uit een ander oogpunt zoude Delfzijl anders minder

verkiezelijk zijn, omdat namelijk vergelijking met naburige peilschalen

niet mogelijk is.

Alvorens daartoe over te gaan, een enkel woord over het belang

bij de kennis van de afwijking in meergenoemde waarde. De kennis

Vïin den gemiddelden zeestand is van belang niet alleen voor de

jaargemiddelden, maar ook voor de maandgcmiddelden, omdat daar-

uit het verloop over het jaar is na te gaan on om reden ecu juiste

kennis van het nmandgcmiddelde oen middel is om de verzettingen

van de nullen der regist roerende peilschalen, die veelvuldig voor-

komen en niet te ontgaan zijn, op te sporen en de grootte er van

te bepalen. Nu is de hoogte van halftij van zelf bekend uit de

hoogte van hoog- en laagwater, die altijd in de eerste plaats wordt

opji^emiuikt ; kan men dus daaruit de hoogte van den gemiddelden

zeeatand voldoende juist «Heiden, dan wordt daardoor het opmaken

van do uurwaarnoiningirn ontgaan, hetgeen veel werk bespaart.

Bovendien is bij het bestaan van interrupties, die bij de registrco-

rende peilschalen dikwijls voorkomen, do hoogte van hoog- en laag-

water veel juister te gissen, dan die van de nurstanden, daar hoog-
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en laagwater niet afluinkelijk zijn van den juisten tijd, de uurstandert

wel ; metereologische omstandigheden hebben bovendien door vervroe-

ging of verachtering van het getij veel meer invloed op de uurstanden,

dan op hoog- en laagwater. Bij interrupties is dus bij voldoende

kennis van het juiste verschil tusschen halftij en den gemiddelden

zeestand deze laatste juister af te leiden uit halftij, dan uit uui-standen,

waarbij eenige gegisten voorkomen.

Ter voorkoming van herhaling zal ik verder bet verschil tusschen

den gemiddelden zeestand en de hoogte van halftij A noemen, de

gemiddelde zeestand Z, de hoogte voor hoogwater 1', die van laagwater

K Halftij is dus H^+^-), Je vloedshoogte {V — E).

De oorzaken, die op de grootte van A invloed hebben, zijn vier

in getal, namelijk:

1°. de vloedshoogte {V— E)-^

2^. de hoogte van den gemiddelden zeestand (Z);

3°. de tijd van het jaar;

4°. het voorkomen van ijs.

Onder dit laatste versta ik niet de omstandigheid, dat ijs de goede

werking van de peilschaal belemmert; dit beschouw ik als interruptie;

maar het feit, dat het voorkomen van ijs, ook op andere punten als

dat van waarneming, de getijlijn vervormt. Die vervorming van de

getijlijn door vastzittend ijs behoort m. i. tot een van de belangrijkste

onderzoekingen bij de getijen.

De vraag, die ik mij voorstel op te lossen, is dus deze: welke zijn

voor Delfzijl de correcties aan te brengen voor A^ wat betreft de

maandgemiddelden, aan de gemiddelde waarde van /l, uit een zeker

aantal jaren afgeleid.

De gegevens, waarover ik beschikte, waren de hoogte van Ven E
over 18 jaren (Juli 1881 tot Juli 1899), de hoogte van Z over

7 jaren (1884— 1890) en wel de 2- en 8-uur standen en de 5- en 11-

uur standen ; de 2- en 8 uur standen over verdere 8 jaar (1891— 1898).

De gemiddelde vloedshoogte te Delfzijl is volgens die gegevens

2750 mM. ; de hoogte van den gemiddelden zeestand, dus de gemid-

delde -v'an Z, is volgens de genoemde commissie 128 mM. boven de

nul van de peilschaal gedurende de jaren 1884— 1890. De gemid-

delde waarde van A gedurende die zeven jaren is 193 mM.; der-

halve is de gemiddelde hoogte van halftij 128— 193 =: — 65 niM.

Een teekening van de getijlijn bij giertij en doodtij gaat hierbij.
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t)e genoemde oorzaken allen te Delfzijl een merkbaren invloed op

de grootte vao A uitoefenende, zijn daardoor moeielijk te scheiden,

omdat dikwijls die invloeden in 2:e]ijken geest werken. Zoo is b. v.

gemiddeld over het jaar de correctie voor elk der eerste drie oor-

zaken een sinusoïde van ongeveer gelijke amplitude en ongeveer

dezelfde phase.

Men moet dus beginnen voor een der oorzaken een zeker bedrag

aan te nemen. Het ligt voor de hand daartoe voor de eerste een

correctie aan te nemen, evenredig aan de afwijking van de gemid-

delde vloedshoogte, en wel die evenredigheid ongeveer gelijk aan de

verhouding tusschen A en de vloedshoogte; of met andere woorden,

dat daargelaten de overige correcties A evenredig is aan de vloeds-

hoogte. In hoofdzaak zal dit zeker het geval zijn. In ronde cijfers

heb ik voor genoemde verhouding aangenomen V15 en dus deze cor-

rectie berekend als Vjs (F -^—2750) mM.
Voor de tweede correctie blijkt duidelijk, dat bij hoogeren zeestand

A kleiner wordt dan het gemiddelde; bij lageren stand omgekeerd.

Natuurlijk zal voor deze toe- of afname geen zuiver wiskunstigc wet

bestaan, daar b. v. dat verschil kan veroorzaakt worden door een

geriogen hoogeren stand gedurende vele dagen van de beschouwde

maand of door enkele hooge stormvloeden gedurende enkele dagen,

waarvan de invloed niet gelijk zal zijn. Er is m. i. dan ook niets

anders voor aan te nemen bij het korte tijdvak dat ter beschikking

was dun een correctie, evenredig a^n de afwijking van den gemid-

delden stand. Met het oog op de omstandigheid, dat het de bedoeling

van mijn onderzoek is om uit halftij Z af te leiden en dus halftij

de bekende, Z de onbekende is, heb ik deze correctie aangenomen

als evenredig aan de afwijking van de gemiddelde waarde voor halftij,

zijnde — 65 mM.
üit vergelijking yan dezelfde maanden vuu verschillende jaren

blijkt, dat die correctie ongeveer zal bedragen "l^o h Vso van de af-

wijking van de hoogte van halftij van het gemiddelde (— 65), dus

Vfo i Vao van {V -\- E }- 130). Ik hob de berekening gemaakt voor

deze correctie, aannemend V25, dus V25 (^ + ^ + l^^O).

Dat de hoogte van Z invloed uitoefent op den vorm van do getij-

Ijjn, wordt zeker teweeggebracht door de slikken in den Dollard.

l)c op[)crvlaktc die gevuld moet worden verandert met den stand,

«n dus is bij gelijke viocdshoogte de hoeveelheid water die door do

VAnnn voor Delfzijl in- of uitstroomt meer, en belangrijk meer, bij

hciogen zeestand dan bij lagen.

Drcngt men do twee genoemde correcties aan, dan blijkt dat nog
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een correctie noodig is over liet jaar. Daarvoor heb ik aangenomen

een jaarlijksehe sinusoïde. Do amplitude en de phase zijn vrij ge-

makkelijk te bepalen. In ronde cijfers is de amplitude 10 niM. en de

grootste positieve waarde omstreeks 1 Juli. Van een halfjaarlijksche

sinusoïde blijkt uit het beschouwde zevenjarig tijdvak weinig. Neemt

men ook de acht jaren 1891— 1898 wat betreft de 2- en 8 uur-

standen in aanmerking dan komt wel een halfjaarlijksche sinusoïde

voor den dag, maar de amplitude is zeer klein en de vraag rijst

of die voor de 2- en 8 uurstanden niet een andere is dan voor den

gemiddelden stand. H(;t is dus wenschelijk die geheel weg te laten.

Na het aanbrengen van dezo correctie zijn sommige maanden nog

met een groot negatief verschil aangedaan. Het springt in het oog

dat het juist de maanden zijn met zeer lage temperatuur, dus de

maanden dat ijs voorkwam. Daar de gemiddelde temperatuur van

een maand nog geen juiste maatstaf is voor het voorkomen van ijs,

heb ik als maatstaf genomen de gevroren ijsdikte volgens de waar-

nemingen te Helder, te vinden in de notulen van het Kon. Instituut

vj]n Ingenieurs, zooals is vermeld in vol-end «taatje.

Gevroren dikte in mM.
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vloedshoogte kleiner; Lalftij merkbaar hooger; de invloed op den

gemiddelden stand, hoewel verhoogend, gering en bijgevolg A kleiner.

Ook de 2- en 8-uurstanden van de maanden Januari 1891 en

Februari 1895 met veel ijs vertoonen denzelfden invloed.

In de volgende tabel zijn voor de vijf maanden, waarin de waarde

vaii A hot grootst, de 5 maanden, waarin die het kleinst is, de

maanden met ijs en de twee overige maanden, waarin de fout of

het blijvend verschil grooter is dan 15 m.M., de waarde van ^, de

correcties en het blijvend verschil vermeld.

:
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Daaruit blijkt dat van de maanden met de grootste waarde van

A de correcties en de fout allen positief zijn; voor de kleinste allen

negatief. Omtrent Februari 1890 valt nog op te merken, dat daarin

ook gedeeltelijk ijs is voorgekomen, dat de gemiddelde stand de laag-

ste was van alle maanden en dat door het toevallig voorkomen van

een laag water enkele minuten vóór middernacht van den 288*^" dit

laagwater naar Maart moest overgebracht worden; die omstandig-

heden te zamen kunnen het groote negatief verschil hebben teweeg-

gebracht.

De blijvende verscliillen voor alle maanden zijn opgenomen in den

volgenden staat, waarbij duidelijkheidshalve de halve mM. zijn weg-

gelaten ; de maanden met ijs zijn onderstreept.

Maand
. 1884 1885 1886

Januaii

Februari
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aanneemt, is 8,8 mM. Daaruit bJijkt dus dat de afleiding van J^

uit de hoogte van halftij juister is dan die uit de 2- en 8-uurstanden.

De waarde van A met inachtneming van voornoemde correcties

is dus voor Delfzijl

:

noemende de lengte van de zon y, het verschil of de correctie

voor ijs Y:

A == Z- Vo(F + J5;) = 193 + Vi5(r—TiJ- 2750)

-V25(T"+^+ 130) + ai .0.(9-7)+ ^^

waarin / een constante hoek is.

Of:

^ = 5 + 2/75 V - '/70 ^ + «1 cos {cp~y) + Y.

Hierin kan men, wanneer men de verschillen in vloedshoogte voor

elke maand in de verschillende jaren, die hoogstens 120 mM. be-

dragen, gedeeltelijk verwaarloost, hetgeen hoogstens een fout van

3 mM. in de waarde van A oplevert, voor V75 V — ^/tó ^ stellen

2/75 X 2750 + ag C08 (<^—72); daardoor wordt bovenstaande verge-

lijking, daar twee sinusoïden van gelijke perioden weder een sinusoïde

van die periode geven

:

yl = 78 — 0,08 JE"+ «3 cos {(p — 73) + r.

De fouten, volgens deze formule berekend, verschillen niet noe-

menswaardig met de hiervoor vermelde; de gemiddelde fout is dan

6,4 mM., dus voor het doel even voldoende, terwijl de bewerking

eenvoudiger is.

Ten slotte een paar opmerkingen waartoe hot beschouwde aan-

leiding geeft.

In de eerste plaats vermeld ik, dat ik bij het nazien van de ta-

bellen van waterhoogten van die maanden waarin do grootste ver-

schillen voorkwamen, bij Delfzijl en twee andere aldus behandelde

peilschalcn van een vijftal maanden fouten in de bewerking heb

gevonden, b. v. bij Delfzijl een mnand waarin een aflezing op de half-

uurlijn in plaats van op de uurlijn was geschied en een aflezing

met verkeerd tcekcn was aangedaan, waardoor het grooto verschil

tot een veel kleiner werd teruggebracht. Jlocwel geen bewijs, geeft

dit toch vermoeden, dat de grootste verschillen do grens van nauw-

keurigheid vrij wel aangeven.
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Ten tweede de opmerking, dat de 2^1^ liiervoor genoemde correctie

strijdt met het principe waarop de methode der harmonische analyse

is gegrond en dus voor Delfzijl die methode niet volkomen juist kan

zijn, zonder dat ik daarmede wil beweren, dat een andere methode beter

is. De term 0.08 E in voornoemde formule toont dat duidelijk aan.

Yoor dezelfde maand van twee jaren (Februari 1889 en Februari

1890) verschilt E 583 mM., dus 0.08 E = 47 mM. ; dit verschil

zoude voor een enkelen stand van geen beteekenis zijn, maar voor

verschil in een maandgemiddelde is het veol te groot.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt aan de disser-

tatie van Dr. 1>. .1. llissiNK: j,MengkristaUen van Natrium-

nitraat met Kaliuinnitraat en van üatriumnitraat met Zilver-

nitraat'' en doet daaromtrent do volgende mededeeling.

Dit onderzoek is eene derde bijdrage tot de kennis der verschijn-

selen, die zich voordoen bij de stolling van gesmolten mengsels van

twee stoffen tot mengkristallen en bij de omzetting van die meng-

kristallen in eene andere modificatie.

Wat het stelsel NaNO.^ -f KNO^ lietreft, hiervan werd alleen aan-

getoond, dat er mengkristallen reeds bij de stolling optreden ; de

grenzen waarbinnen deze mogelijk zijn, zijn echter zoo eng, dat op-

sporing van den juisten samenhang: der omzettini^svorschijnselen niet

loonend scheen.

Het stelsel NaNO^ -f AgNO^ vertoont een stoltype waarvan tot

dusver geen voorbeeld bekend was. De smeltlijn stijgt van het smelt-

punt van AgNO.^ (208,%) tot dat van NaNO^ (308°) voortdurend.

Zij bestaat echter uit twee takken, AC en CB^ die bij 21 7,°2 met een

knik aan elkaar sluiten. Hoewel namelijk alle mengkristallen rhom-

boëdrisch zijn, is de mengingsreeks onderbroken en heeft bij 217''2

plotseling een overgang plaats van mengkristallen met 38% Mol.

XaNO.^ {E) tot die met 26 % (i^)- Dg smelt die met beide in even-

wicht is, bevat 19.5% Mol. NaNO^ (C).

Bij afkoeling geschiedt bij 217° de volgende omzetting:

smelt C -}- kristallen E-^ kristallen A
Deze temperatuur heeft alle kenmerken van een overgangspunt.

De punten der lijnen EB en J/-> geven de samenstelling der meng-

kristallen aan, die zich afzetten uit eene smelt, wier samenstelling

aangegeven wordt door punten op de lijnen CB en /iC', gelegen bij

dezelfde temperatuur.
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I

;

1

1

Beneden AD bestaat eene reeks

1

I

B^ homogene mengkristallen van

300 \ Jt^ 0~2Q\/o NaNO^, beneden J^B

! Ay eene dergelijke reeks van 38

—

2S0— -

—

I

—j/y^-

—

lö^ "/o ^ü^^O^.

/ / De menokristallen van 26 en

200 -/-—A ^^ % *^^^ bij 217" coëxisteeren,

/ / veranderen bij afkoeling gelei-

240 -/-—J- — delijk hunne samenstelling en wel

/ / zoo, dat de grenzen waartufsschen

220 —^-

J:^—

r

~ geene menging bestaat, verder

^^^ \
uiteengaan, zoodat deze bij 138°

200 X 1 geworden zijn: 4.2 en ongeveer

cc f \ '^' 50 7o '^am^ {lienJ). Het ge-

180 L_ A bied der homogene mengkristallen

/ \ wordt dus steeds kleiner.

160 fI 1 Beneden 160° treedt in de

\^l \ zilverrijke reeks eene omzetting

140 W^ ^\ iii, doordien de rhomboëdrische

^ \ kristallen in rhombische veran-

120 \ deren. Van 160°, waar dit met

/^ \ zuiver AgNO^ geschiedt, wordt

100 , 1_ dezo temperatuur door bijmenging

\ oc' van NaNO^ verlaagd.

80 ' ! L Bij 138° is de omslagtempera-

il tuur voor de zilverrijke grens-

00 I mengkristallen bereikt.

I
I

Beneden 138° bestaan slechts

.jO
! '1

zilverrijkc rhombische kristallen

I
I

1 I met JV^a-rijke rhomboëdrische kris-

20 l_ L \\ J tallen. Van laatstgenoemde is tot

l — 50° toe geen omzetting ge-

li^ I ^1 ' I vonden.
Aij Sft^ Mot."!, XaAfOj \)q monggreii/iMi der twee kris-

talw>ort«ii bonedon 138°, worden bij tcmperatuurverhiging Kteeda

oni^ür, ziM)dut zij bij 15* bednigcn: 0—1,6 "/„ Mol. NaNO^ en

G4.4— 100 % iVaA'6'3. D(5 fiumonstellingon der coëxisteerende grens-

kriHtallon zijn bopjuild door lion nevens elkander uit geschikte op-

1(WHin)((Mi tü doon af/otton.

IX' overgang dur rhoinboëdriHche in rhombiHche kristallen op do

lijriftti /'*// on FO is bepaald mot behulp van oen luchtdilalomotor.
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Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom spreekt over: „Z>e

natuur van het inactieve carvoxim.^'

Bij (Ie voortzetting' der onderzoekingen door den Jleer Adriani

omtrent de smelt- en stolverschijnselen 'bij mengsels van optische

antipoden is ook het carvoxim in onderzoek genomen. Monsters van

van d- en ^oxim werden ons verschaft door de vriendelijkheid van

Prof. GoLDSCHMlDT te Heidelberg.

Tot dusver gold het inactieve carvoxim als oene racemische ver-

binding. Steun voor deze meening gaf het smeltpunt, hetwelk hooger

ligt dan dat der actieve lichamen, en de dichtheid die grooter is

(1.126 tegen 1.108).

liet onderzoek der smelt- en stolpunten leerde bet volgende:

1

Samenstelling der \
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oiwlat bij zeer geringe concen-

tratie van het tweede oxirn de

stijging reeds optreedt In zoodanig

geval zou het inactieve oxirn toch

racemische verbinding zijn. Een

eenvoudige proef kan echter be-

slissing geven. Voor het geval er

racemische verbinding is moet de

stolling van alle mengsels tusschen

O en 50 pCt. d of l als eindpunt

hebben de temperatuur van het

eutectische punt, dat zich bevindt

ter plaatse waar het kleine dalende

lijntje, dat van A en B uit eerst

"^ zou optreden , de lijn voor de

racemische verbinding ontmoet.

Id ons geval zouden dus alle mengsels tusschen O en 50 pCt.

een eindstolpunt hebben moeten toonen even beneden 72°.

De eindstolpunten, die met groote scherpte waar te nemen zijn, liggen

echter op de lijn ADB en verschuiven dus geleidelijk met de concentratie.

Voor sommige concentraties werd dit eindpunt bepaald door de

waarneming van den gang der afkoeling in een bad van constante

temperatuur als functie van den tijd. Hierdoor is zeer scherp vast

te stellen op welk oogenblik en dus ook bij welke temperatuur de

stolling volkomen is.

I)c kromme ADB bevestigt de nieening, dat bij de stolling over

het geheele concentratiegebied mengkristallen optreden.

In de derde plaats is dit bevestigd door de analyse van kristallen

welke zich afgezet hadden uit eene smelt met 20 pGt. ^oxim. Ware

de lijn ACH de 8m(dtlijn eener racemische verbinding, zoo moest

zich uit de smelt deze verbinding afzetten; vormen zich meng-

krisUillen dun moesten deze de samenstelling hebben, beantwoordende

ann dat punt der lijn DB hetwelk op dezelfde horizontale lijn ligt

als het punt van Cli dat beantwoordt aan 20 pCt. Z-oxim.

Güvunden werd 32 pC-t. /-oxirn in do vaste massa van 0.G9 gram,

die zich afgezet luid uit 7 gram smult van 21.7 pCt. De samen-

stelling «Ier vust<i niasHU werd door polarisatie bepaald en gecorrigeerd

voor de moederloog di(! zich nog dajirtusschen bevond. De hoeveel-

heid hiervan wenl afg<d«;id door locïvoegen van eenig (UI Hr.j en

eeuo lir'bepaling in smelt en ufge/.og(!ii kriHtallen. De uitkomst stemt

zeer goed mot do ligging der lijn DB^ zooals deze uit de (>ill(l^^t()l-

punten was afgeleid.
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Niet alleen dat wij dus ecne continue reeks raengkrlstallen ver-

krijgen bij stülling, maar bovpndien hebben wij hier het eerste voor-

beeld van eenc zoodanige reeks die een maximumsraeltpunt vertoont,

hetwelk natuurlijker wijze bij 50 pCt. gelegen is. In overeenstem-

ming met de theorie is hier de samenstelling van smelt en meng-
kristallen dezelfde en dus het stollingsinterval nul.

Door dit voorbeeld wordt tevens bevestigd het door mij geuite

vermoeden, dat zelfs bij mengkristallen van optische antipoden de

gelijkheid der smeltpunten, welke door Kipping en Pope verwacht

werd, niet behoeft te bestaan.

Het verdient de aandacht dat, evenals racemische verbindingen, die

grootere dichtheid hebben dan hunne actieve componenten, een hooger

smeltpunt vertoonen , deze regel ook voor mengkristallen geldig

schijnt ; indien namelijk het verschil in densiteit dat bij gewone

temperatuur is waargenomen ook in de buurt der smeltpunten nog

bestaat. Vermoedelijk zal dit, althans qualitatief, wel hetzelfde blijven.

De mogelijkheid zou nog bestaan, dat de carvoximen na stolling

mengkristallen vormden, maar bij verdere daling der temperatuur

geheel of gedeeltelijk overgingen in racemische verbinding.

Tusschen 10" en 90° kon echter bij een inactief mengsel met

den dilatometer geene aanduiding van dergelijken overgang gevon-

den worden.

Dat ook bij lagere temperatuur het inactieve oxim — bijv. het

uit oplossing verkregene — mengkristal en geene verbinding is,

wordt gesteund door de groote krystallografische overeenkomst tusschen

de inactieve en de actieve kristallen, die Beyek waargenomen heeft

(Zeits. Krystall. 18, 296, 1890).

l)ij deze soort mengkristallen zou dus niet doorgaan de dichtheids-

reirel van Retcjeus.

Scheikunde. — De lieer Behkens doet eene mededeeling: y,Ovcr

homorphie van Goud- en Kicikverhindinyeny

lleeds in 1894 heb ik op de overeenstemming in het bedrag der

thiooyanaten van goud en kwik gewezen (Manual of Microchemical

Analysis, § 26, c). Het onderwerp heeft in dit jaar weder mijne

aandacht getrokken, en daar de vorming van mengkristallen niet

met voldoende nauwkeurigheid kon nagegaan worden, heb ik de

halogeeuverbindingen in het bereik van het onderzoek getrokken.

Hierbij werden uit gemengde oplossingen van kwikdichloride en

goudtrichloride door toevoeging van thallochloride, caesiumchloride

15
Verslageu der Afdeeüng Natuurk. Dl. VIII. hP. 1899/1900
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cii rubidiumchloride serieën van mcngkristallen verkregen, en evenzoo

van de analoge bromiumverbindingen. De vorming der raengkristallen

heeft zeer gemakkelijk plaats met thallochloride, moeielijker met

c.iesiumchloride en rubidiumchloride. Wordt een weinig alkohol

(ongeveer 10 pCt.) toegevoegd, zoo verandert de kleur der vloeistof

(vooral in de oplossing der bromides goed waar te nemen) en de

vorming van mengkristallen woi'dt verhaast en verder doorgedreven,

zoodat onder deze omstandigheden zeer volledige serieën kunnen ver-

kregen worden. Het optreden van thalliumtrichloried naast meng-

kristallen der thalloverbindingen (indien geen alkohol toegevoegd

werd) maakt het waarschijnlijk, dat de alkohol chloor en bromium

opneemt, terwijl gouddichloride (resp. bromide) naast kwikdichloride

of dibromide in de mengkristallen wordt vastgelegd. Zonder tusschen-

komst van alkohol zullen de weinig stabiele trichlorides of tribro-

mides van caesium en rubidium ontstaan. Een kwantitatief onderzoek,

dat de juistheid dezer veronderstellingen moet toetsen, zal in het

scheikundig laboratorium der Polytechnische school onder handen

genomen worden. Ten slotte zij nog aangestipt, dat mengkristallen van

caesiumbromoauraat met caesiumbromomercuraut zich door geringe

oplobbaarhcid en sterk in het oog loopende kleur tot mikrochemische

opsporing van goud leenen. De gele kleur is nog goed waar te

nemen, wanneer de kristallen vijftig doelen kwik op een deel goud

bevatten.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlinoii Onnks biedt aan Mede-

deeling N^. 53 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden :

Dr. E. VAN EvERDiNOEN Jf., „Het verschijnsel van Hall
en de maynetische weerstandstoename in bismuth bij zeer laffe

tem})eratur€n'\ I.

1. In de Veralagen der Vergaderingen van 21 April '97, p. 500

en 20 Juni '97, p. 74 werd met een enkel woord melding gemaakt

van metingen over bovengenoemde onderwerpen. Uitvoeriger werden

deze bcöchroven in Hoofdstuk Vil van mijn dissertatie. Op dat tijdstip

kondon dio motingcu e(^hter niot zeer nauwkeurig zijn, omdat voor

het bereiken van de lage temperaturen, in vcirband met do tegen

dü inrichting van lietcryogeen laboratorium ingebrachte bezwaren, niet

vohhMfndc gebruik gennuikt kon worden van vloeibaar gcMuaakte gassen.

Jk l>ehielp mij duH met inm m(!iigHel van vant koolzuur (ui alcohol;

daarbij bleef echter dü temperatuur sleehts korten tijd constant,

terwijl dü juibto wuurdo ervun niot kon worden opgegeven.
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Tlians lieb ik de onderzoekingen weer opgenomen, en ik kan reeds

ecnige cijfers mededeelen, verkregen met beliulp van een bad van

kokend stikntofoxydule, duB bij een temperatuur van ongeveer —1)0°.

2. Het vloeistofbad. Twee verschillende vormen van het vat

voor het vloeibare gas werden aangewend.

De eerste bestond eenvoudig uit eeu zeer nauw vacuumglas, uit-

wendig 33 mM., inwendig 21 mM., hoog ± 35 cM. Dit werd tot

twee derden van de hoogte met vloeibaar stikstofoxydule gevuld met

beliulp van de in vast koolzuur gepakte spiraal, beschreven in Mede-

deeling N^. 51 § 4 ^). Vervolgens werd het tusschen de polen van

den electromagncet opgesteld. Het toestelletje Wiiarmede do proef

genomen moest worden kon reeds van te voren in het vacuumglas

geplaatst worden, in welk geval later alleen de noodige geleidende

verbindingen tot stand gebracht moesten worden
;
meestal echter werd

het, geheel gereed voor de proef, in het vacuumglas neergelaten,

nadat dit tusschen de polen was geplaatst.

Een enkele vulling, waarbij in 't geheel ± 0,4 Kg. stikstofoxydule

uit de bus verbruikt werd. was voldoende om gedurende meer dan

twee uren het meet-apparaat ondergedompeld te houden. Een bezwaar

van dit model echter is de groote tusschenruimte tusschen de polen,

die ook bij dit nauwe vacuumglas nog vereischt wordt, en een be-

letsel vormt voor het bereiken van eeuigszins belangrijke veldsterkten.

Om aan dit bezwaar te gemoet te komen, werd een tweede model

zonder vacuumwand '-) ontworpen, waarvan fig. 1 een schets te zien

geeft. Het eigenlijke vloeistofvat bestaat uit een cylindrisch houten

bakje a, in welks bodem een bakje van geperst papier b met ovale

doorsnede en houten bodem met lijm bevestigd is. Uitwendig zijn

deze bakjes met schellak, inwendig met vischlijm bestreken. Om
het papier, =i: ^4 mM. dik, is katoendraad gewonden tot een laag

van eveneens ± ^/^ m.M. ; terwijl de binnenmaat 12 m.M. is op de

wijdste plaats, blijft zoodoende de buitenmaat beperkt tot hoogstens

15 mM. Aan het bakje a is met den conischen caoutchouc ring ede

gla/en buis (/ verbonden, die bovenaan nauwer uitloopt. Hierop past

de koperen T-buis e, welke door een caoutchouc-buis f ermede ver-

bonden is. Door den caoutchouc-stop </ gaan -1 glazen buizen Ai,... 7^4,

waardoor de geleidingsdradcn voor den meettoestel gevoerd worden.

Voor het afschenken van het verdichte gas is door de zijbuis van e

') Verslag- der Vergadering 30 September '99, p. 135. Comm. N*. 51.

;) Ook bij de etliyïeea-kookHesch wordt (Med. N'^. 14. Versl. Dec. '94, p. 172) het

verdichte gas alleen door luchtlagen en wolonihulling voldoende tegen warmtetoevoer

beschermd.

15*
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Yin. 1.

van (Ion maj^iicct was hieibij

een stalen capillair k gevoerd, bekleed

met een caoutchouc buisje; deze wordt

gekoppeld aan de reeds vermelde con-

densatie-spiraal.

Indien men het verdampende gas

wil opvangen, kunnen alle verbin-

dingen gemakkelijk luchtdicht gemaakt

worden ; de glazen buizen zijn daartoe

van boven nauw uitgetrokken en de

draden kunnen daar ingekit worden.

Aan de zij buis van e kunnen dan

verbindingen, voerende naar een pomp

of gaszak aangebracht worden.

Het T-stuk e past ook op het boven

beschreven vacuumglas, en kan dienen,

om dit af te sluiten. Bij voortgezet

onderzoek zal dit noodig zijn; tot nog

toe leverde het echter geen bezwaar

op de beide vloeistof baden open te

laten en het gas te laten ontsnappen.

Bij de hieronder vermelde waarne-

ming van het IlALL-eftect in een elec-

trolytisch plaatje werd het bakje a,

nadat een eerste kleinere hoeveelheid

vloeistof verdampt was, ongeveer half

gevuld. Het duurdejruim een uur. eer

de vloeistofspiegel tot~de opening van

b gedaald was. Voor deze vullingen

was ± 0,7 K.G. stikstofoxydule ge-

bruikt. De ruimte tusschen de bakjes

a en ^, de poolstukken en d(; klossen

«reheel met wol gevuld.

:j. //rt WxLL'efl'ecl bij eledrolylisch hismuth. Het plautje is ver-

vaardigd op de wijze beschreven in Medodoeling N". 42.
')

Do waarneniingsmethodü is dezelfde als l)ij alle vroegere mctingcMi,

en beschreven in Mededecling N". 21)/*) De piuutjesdrager / is van

übonict.

«) Ver»l«g van de Verandering 25 Juni 'ü8, p. '.»8. C/omin. 12. p. 7.

j^
•) VersUig van de Vergjiderüig 30 Mei "JO, p. 47. (Jonnn. 26. p. 8.
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De gel eiddraden van den HALL-stroom wj, no zijn slechts 0,1 m.M.

dik, opdat ze zoo weinig mogelijk warmte zullen toevoeren ; de

meerdere weerstand is geen bezwaar. De draden, die den hoofdstroom

(± 0,5 amp.) toevoeren wji, m^ zijn wat dikker gekozen, 0,25 m.M.,

omdat anders de grootere Joule- warmteontwikkeling ruim zou opwe-

gen tegen de geringere warm te-geleiding.

De volgende uitkomsten werden verkregen voor den coëfficiënt van

Hall R en het product RM (M = magneetveld).

Temp.
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4. Magnetische weersfamhtoename in verhand met hristalrichhng.

De "waarnemingen, vroeger over dit onderwerp verricht bij een der

zuiltjes (X^. 1) gesneden uit een kristalstuk, afkomstig van Merck O,

zijn thans herhaald bij — 90°. De waarnemingsmethode was dezelfde

als beschreven in Mededeeling K^. 48. ") Het gebruik van het boven

beschreven vacuumglas leverde juist in dit geval een bijzonder voor-

deel op, n.1. dat het zuiltje met het geheele raam, waarin het zich

bevond, om zijn lengte-as, die verticaal was geplaatst, kon worden

rondgedraaid. Op deze wijze kon men de magneetkrachtlijnen doen

samenvallen met verschillende kristallografische richtingen, zonder

iets aan de plaatsing der electroden enz. te veranderen. Deze ge-

makkelijke draaibaarheid had alleen het bezwaar, soms aanleiding to

geven tot draaiingen onder de proeven. Yoor nauwkeurige metingen

zal het dus noodig zijn, aan het raampje een stevigen steel met index

te bevestigen. De onderstaande uitkomsten worden dan ook alleen

vermeld, omdat ze het overtuigende bewijs leveren dat de vroeger

waargenomen verschillen in weerstandstoename bij verschillende stan-

den van het zuiltje alleen veroorzaakt werden door de verandering van

den hoek tusschen de krachtlijnen en de kristallografische richtingen.

In de onderstaande tabel wordt met I aangeduid de stand waarin

de richting van grootsten weerstand^) samenviel met de krachtlijnen,

met II de stand waarin deze richting loodrecht op de krachtlijnen was.

Weerstandstoename in o/^.

Temp.
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Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt namens

Dr. G. Bakker te Schiedam een opstel aan: y,Opmerklng

over de molekulaire pofentiaalfuncfie van van der Waals",

In zijne „Thermodynamische Theorie der Capillariteit in de onder-

stelling van continue dichtheidsveranderino:" vindt van der Waals
voor de potentiaal van twee stoffelijke punten op een afstand r van

elkander verwijderd de uitdrukking

r

waarin O, /" en A de kongtanten voorstellen.

Later ^) heeft van der Waals eene merkwaardige eigenschap

van die functie aangetoond. Hij vond dat, afgezien van een factor,

afhankelijk van den straal, de potentiaal van een homogenen bol

tengevolge van bedoelde functie voor een punt er buiten op dezelfde

wijze door den afstand van het punt tot aan het middelpunt des

bols bepaald werd alsof de geheele massa in het middelpunt gecon-

centreerd ware.

Wegens het grooto gewicht van zulk eene functie, zoowel prak-

tisch als theoretisch, voor eene theorie van gassen en vloeistoffen,

welke bolvormige molekulen onderstelt (waardoor de potentieele

energie op eenvoudige wijze door de configuratie der molekule-centra

zou kunnen worden aangegeven) heb ik mij de vraag gesteld of er

meer potentiaalfuncties zijn, die genoemde eigenschap bezitten. Als

antwoord vond ik de algemeene functie:

A e-v B e^r

V(r)- + +C (1)
r r

waarin ^ en i? willekeurige positieve of negatieve konstanten zijn,

terwijl voor eene bolvormige schaal de factor op de volgende wijze

van den straal afhangt:

F{R) = .

Bepaalt men zich evenwol tot aantrekkende krachten, welke met

don afstand afnemen dan wordt de meest algemeene functie de van

') Zie '/Zeitschrift filr pliysikalisclie Chemie*, XIII, 4, Seite 720, 1891.
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DER AYAALs'sche

rp{r)=C-
fe^ir

Fifr. 1.

Indien een bolvormige (homogene) massa voor bedoelde potentiaal-

funetie de bovengenoemde eigenschap krijgt, zoo zal dit ook het

geval zijn met een bolvormige schaal en omgekeerd.

Zij R de straal

^A van eene bolvormige

schaal,welke oneindig

dun gedacht wordt,

P het punt waarop

P de schaal werkt, dR

d(^ dikte en i/het mid-

delpunt der schaal.

Denken we ons een

kegel, met een onein-

dig kleine opening

</«, waarvan de top in M ligt, dan zal die kegel uit de schaal een stuk

I&dRdtö snijden. Is (> de dichtheid, zoo wordt de massa van het

element in A : R^dRdfo(). Stelt cp{r) de vorm der potentiaalfunctie

voor, dan wordt dus het arbeidsvermogen van plaats van een massa

eenheid in P ten opzichte van het element in ^ : 7?^ (JR dro (> (f (p),

wanneer p de afstand tusschen ^ en P voorstelt.

Draaien we de figuur om MP als as, zoo beschrijft het element

in A een ring, zoo dat I dio = 2 n sin O dO-^ waarbij O hoek AMP

aanduidt. Ten opzichte van den liiiy' wordt dus de j)()t(Mi(i('(^le

energie in P

:

2n R^dR siv O ilü (, (f (p) = — 2 .7 n^ </n </ rn.v Ü (> r/) (/>) .

Nu in /)* = R^ -|- 7-2 — 2 /ir cos O, waarin r — MI\ derhalve

2pdp = -^2 lir d cos O .

Do uitdiukkinfif voor do potcntioclo energie wordt dus :

2nR'*dn
n p <fp -r (/')

oi, omdat ^ ;t li'- illl q iïv. maHsa der seluial voorstelt:

1 M
J* Rr

pfp{p)<lp .
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t)e integratie over de geheele schaal geeft:

+ R

J^fp^P(P)<^P'
r—R

De vergelijking

r+R
1 M
2 ~fp <P (P) dp = F (/?) M Cf (r) 4- F{R) M ,

r-R

waarin F (/?) de genoemde eoifticiënten en F{R) een eveneens te bepalen

functie van R voorstelt, geeft ons dus op eeue absclute konslante na

de potentlaalïuncüe, welke behoort bij eeno kracht^ die op de ge-

vraagde wijze werkt.

Schfijvon we:

r + A'

j
p(p(p)Jp=2Rry{R)(p(r)+2RrF{R) . . . (a)

r—R

Wanneer we deze identiteit tweemaal naar r on evenzoo tweemaal

naar R di fleren tieereu en l r (p (r) Ur = ip (r) stellen, zoo krijgen we

:

ip" {r -\- R)- tfj" (r - R)=:4RF (/?) (f'
(r) -\- 2 Rr F(R) fp" (r)

en

V/' (r 4 R) ~ //y" (»• — A') = '1 r 7 (/) 1'" (//) + 2 /?r y (r) F" (72) +
-f 4ri^(72) + 2 RrF'{R) .

De linker leden dezer v(?rgelijkingen zijn dezelfde, dus ook:

2 R V (/,') f/^ • (r) -f Rr F (/?) y" {r) = 2 r cp (r) F' (Z2) +
\- Rrff (r) F" (7?) + 2 r i^^ (72) + Rr F" (7?)

of

2</;(r) 4- ry" (r) _ 2 F' (72) + 72 F"
(/2) J 2 F'

{

R) -\- RF ' {R)

r(p{r)
'~

rY'CR) ^<p{r) RY{R)

Omdat V en R onafhankelijke grootheden zijn, is ook afzonderlijk:
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1 . . . . =^1, waarin Ci een absolute konstante
R¥(R)

2F'{R)-}-RF'(R) ^ , , ,

2 . . . . ^^'2 evenzoo absoluut konstant
RF{R)

2y'(r) + ry"(r) ^ ,
C,

en o ... . = ^] +
r cp (r) (p (r)

Vergelijking 3 zal door hare oplossing de algemeene vorm voor

de gevraagde potentiaalfunotie geven.

Schrijven we r = a; en y (»•) = ?/• t^e laatste vergelijking wordt

daardoor

:

of ook

of

dx^ X dx

dx^ dx

d^'

Deze vergelijking hoeft, naar gelang C^ positief of negatief is,

al8 oplossingen:

of

'^y + 77- ^ = ^ 1
«"' (*^ V'-^\ + ^)

<^1

waarin ^, /^ -^i en r^ willekeurige konstanten zijn.

D« potcntiaalfunctio wordt dus:

'/'(0 = 77 [^)
^ ^ 1

(G)

Stollen we in het cerHte g(!val (\ = 7" on in hot tweede geval

Tl = — 7' dan wopI'Mi d<« i'<>f<'MiI;iniriifU'tio8:
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Ae-"^' -{-Be'^' C
fp (r) = —

-, (5a)
r 7-

ot

A^sin{qr-{-a) C^
q>{r) = (6a)

r q^

Indien we ons bepalen tot functies, welke betrekking hebben op

krachten, zooals ze in de Natuur voorkomen, zoo moet de tweede

potentiaalfunctie uitgesloten worden en volgens eene boven gemaakte

opmerking wordt dan de meest algomeene uitdrukking:

v'W^ ^ ^ (^i>)

De factor F(/t) wordt bepaald door vergelijking 1. Deze verge-

lijking wordt identiek met vergelijking 4, wanneer we dajxrin ^2=0
stellen. Do algemeene oplossing wordt dus:

¥{R) = :t_
(7)

Voor de functie F{R) geldt nu volgens vergelijking (2)

2/^'(/?)-f nF'{/i)= i'.(^}fe'''' J^ Ne~''^'\

üemakkelijk vindt men :

RF(^R)=^(^Me''^' -^ Ne~''^^\-irERJr I^ . . • (8)

waarin E en D konstanten voorstellen.

Door substitutie van de gevonden uitdrukkingen voor (p (r), F {R)

en F{R) in vergelijking a vinden we de betrekkingen, welke er

tusschen de konstanten moeten bestaan. Gemakkelijk zal men vinden:

2v 2q
Derhalve

Cf{r)^
'-

^ -^--Sl^ ...... (9)
r q-

en
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^(^> = -^^ir- (^»)

De potentijial voor een bolvormige schaal in het punt P (zie

figuur 1) wordt dus ^):

MY{R)cp{r)=M
' ' X- ^^^

2i qli r

Is (y de dichtheid, zoo is én R^ d R() = M. Voor een geheelen

bol krijgen we dus voor de potentiaal in een uitwendig gelegen punt:

4 ;r e r/) {r)jv {R) R^^ dR = A ji (>

^" g"^^^'"
f^ (

^ '^ " ^ " '^
)'^^=

o o

-qr ^ ar
Ae ''• -\-Be''' ( 1

«yr f<7\ 7/ y\ <// )

of, wanneer men — door X vervangt:

,„ Ae~T -l. BeT l li R\
2jiqXs ^ (72_ A)t.x + (/rf A)6'--A •

r i )

VAN DER Waals vindt, uitgaande van de functie

r

</)(r)=:--/— : (Therniodvnamische Theorie der Ivapilhir. Zeit-
r '

schrilt für j.hyfl. Chem. XIJl, 4, 1894 bladz. 721)

/»= — 2;r/(>A«— ]{lt — X)eT-\. [Il 4 A)c-a •

T f )

Do corfRcient is dtis dc/oifd(( als hij den meer alg(Mnccn(Mi vorm

der p'><«'»iti;t;iirunctie. Mceint men in <hi uIutmkmmkm*' iiihlnikkiMg

•) tv knniltniltr dr r |»otciitiimlluiM lic O <!:rHlcl(l.
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A e ~^ -j- i^e a"

ff{r) = —— — voor B =: O en ^i = — /, zoo krijgt men de

VAN DER WAALs'sche fuHctie.

De theorie der kapillariteit eischt krachten, welke afnemen met

den afstand en aantrekkend werken. De laatste eisch geeft dus:

— rp' (r) negatief of rp' (r) positief.

Nu is:

''

JL
' *

Ae^T^Be*- — Ae^'^ -\- Be^
rp (y ) = [.

r- Ar
Dus :

-' H'+j)<" " • + t)

voor alle positieve waarden van r.

Kiezen we r = A dan komt er :

2A— <BeX^
e

waaruit volgt dat ^1 negatief moet zijn. Stel Azjz — j\ waarin due

ƒ een positief getal voorstelt, dan wordt do voorlaatste ongelijkheid

:

.y,-^Xi.^)<Bei{^-l)

of

1 1-+—
r il _ »• / r

Voor steeds grootere waarden van r nadert het linker lid tot nul

en de coëfficiënt van B wordt oneindig groot. Derhalve (symbolisch)

-0<i^.Xoo

B kan dus niet netjatiaf zijn.

De eerste eisch geeft

:

(/ (p' (r)

,r <'
of



A
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r r r r r r r

— 2ƒ«
" "^

-f 2 i?<j ^ fe
~ ^ + Btï^ feT ^\ Be'^ —f«~ ^+Be

of

B |a2 + (A - ;•)-
{
^^ < ƒ {^- + a + 0^}

^-^

(^ is vervangen door — ƒ).

Neemt men r steeds "Tootcr zoo wordt het liukerlid onbepaald

groot, terwijl het rechterlid onbepaakl klein woi'dt.

Derhalve symbolisch

BX-^^ </X + o.

B kan dus niet positief zijn.

Daar nu B noch negatief, noch positief kan zijn is dus i? ^ 0.

üe functie van van der Waals is dus de meest algemeene functie;

welke aan de eischcn der kapillariteitstheorie voldoet en de boven-

bedoelde eigenschap bezit.

Naar aanleiding van een schrijven over het hier behandelde on-

derwerp waren de heeren van der Waals en Korteaveo zoo vrien-

delijk mij opmerkzaam te maken op het werk van Dr. C. Neumann:
^AUgemeine Untsrsuchungen über das Newton 'sche Trincip der

Fernwirkungen mit besonderer Rücksicht auf die elektrischen Wirk-

ungen" Leipzig B. Gr. Teubner, 1896.

Het voornaamste vraagstuk door den schrijver behandeld is het

volgende

:

Welken vorm moet de potentiaalfunctie van elektrisch agens, over

verschillende geleiders verspreid, hebben, opdat er een electrostatisch

evenwicht bestaan kan. (De mogelijkheid van zulk een evenwicht

wordt als axioma voorop gesteld).

Als meest algemeene potentiaalfunctie vindt Neumann:

Ae-*'- Be-^" Cc-^r
rpir)^ -f—— + +...

r r r

a, flt Y . . . A, B on C zijn dan onbekende positieve of negatieve

j(roothedcn.

Daarna wordt nagedaan aan welke eiscluin die grootheilen moeten
voldoen, opdat zo con waarborg voor het evenwicht geven, liet

resultaat is dan vervat in dezo stelling:

,Kh w?i gftgolMMi irgend ein System von (.'onductoren und Isola-

turen. Jedor Isolator ^n u\'\i «'iiicr frstcn electriacUen Vertheiluug in



( 231 )

scinem Iiinern, und ziigleich mit ciner fetiteii, electrischou Beleguug

an seiner Oberfliiclie versehen. Andererseits sei jeder Conductor

entweder ziir Erde abgeleitei, oder aber isolirt und mit einer gege-

benen Elektricitiitsraenge geladen.

Alsdann wird für dieses System, unter Zugrundclegung der Poten-

tiaalt'unctiüu

:

Ae-"^ Be-^f Ce-^^
rp{r) = 4- + +

r r r

stets eiu elelitriseher Gleiebgewichtszustaud existiren, l'alls nur die

Constanten «, /ƒ, y... alle [jositiv, und die Constanten .1, B^ C.,.

alle von elnerlei Yorzeichen sind.

Zu diesen Bedingungen wird otl'enbar iür den besondern Fall,

dass die Ueilie ins Unendliehe fortsehreitet, noch die liinzuzulügen

sein, dass die lleihe couvergirt, sowie auch die, dass Integral

ƒ(p (r) ê dr

{« = ruimte dichtheid, en c/r = ruimte element}

einen bestimmten Öinn habe.

In het bizonder geval dat n:en zich bepaalt tot den eersten term en

Ae~*>'
dus de potentiaal den vorm (p {r) = aanneemt, is dus de

r

functie niets anders dan de potentiaalfunctie van van der Waals

(.l = -/en«=i).

Neumann toont voor dit geval de eigenschap aan, welke van der

Waals ook gevonden heelt voor zijn potentiaalfunctie (Zeitschrift

für phys. Chemie XIII, 4, 1894, bladz. 721). Hij drukt zijn stelling

aldus uit:

Die Einwirkung einer homogenen materiellen Kugelflache auf

iiussere Punkto wird, bei Zugruudelegung des Gesetzes

:

Ae-'*''
(p (r) =

r

genau dieselbe sein, als rührte sie her von eiuem einzigen im Centrum

der Flache befindlichen materiellen Punkt.

Und zwar hat die Masse M dieses der gegebenen Flache iiquiva-

lenten materiellen Punktes den Werth

:
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ii = M'"'-'-"'^M(l-^^^^ +tI^+ . . S''
2dR \ 7i3 ^ Tib ^ )

WO M die Gesanimtniassc der gegebenen Fliichc, uiid II den Radius

derselben bezeiehnet. Es ist mitliin

:

und zwar wird der Fall M = il/ nur daiin eintreten, weuu die Con-

Ae— *'"

stante a des Gesetzes <p {f)
= verschwindet, jcncs Gesetz also

r

in das Newton 'sche Gesetz sicli verwandelt.

Verder wordt nog opgemerkt dat als men als potentiaal de alge-

mccne functie

AfT'^^ B e—C^r Ce—y

neemt, een homogene bolvormige schaal op een punt er buiten

wederom werkt alsof in het middelpunt de massa:

"-^'i ,.R + .UK +•••!

aanwezig was.

Hierbij moet ik er op wijzen dat deze stelling niet van denzelfden

Ae—*'"

aard is, als de door van der Waals voor de functie <p (r) =
r

bewezene. In dat g(;val nl. moet men door eenvoudige vermenig-

vuldiging van de potentiaalfunctie met een factor, welke van den

straal van de schaal afhangt, de potentiaal in het bedoelde punt

kunnen vinden. Dit is niet het geval bij de algemeene functie als

boven.

Elke term van de functie (p{r) moet nu met den overeenkomatigen

<M>(Hïicient vermenigvuldigd worden om de totale potentiaal te krijgen.

Jlet blijft dus een superpositie van verschillende potentiahui.

De door njij beliandelde vraag, hoe moet de potentiaalfuiKitie zijn,

opdat oen bolvormige schaal naar buiten werkt alsof, afgezien van

coD coëfGcient, do massa zich in het middelpunt bevindt, wordt

niet gesteld.

•) ^(«)s=i.3, 8 . . . I» = O Auss'sclie' Functie.
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De tweede vraagt, welke ik heb trachten te beantwoorden is deze:

Bestaat er een potentiaalfunctie, welke de zooeven bedoelde eif,^en-

schap bezit, terwijl ze voor een punt binnen de schaal standvastig is?

Voor de potentiaal van een bolvormige schaal in een punt er

buiten hebben we gevonden

:

r + It

i M r
. ,, .—

1
p fp (p) dp fp = potentiaalfunctie.

Voor een punt binnen de schaal zouden we gekregen hebbou:

R-¥r
\ M r

It-r

St jlleu we wederom i r (p (r) dr =z ip (r) dau komt er

De algenicene vorm voor de potentiaalfunctie, welke aan den eersten

eisch voldoet was:

A e-v B eff

<p(r) = + + C.

A, B, C en q zijn willekeurige konstanten, terwijl de massa-coëf-

ticient alleen van g afhangt. De vraag is nu, kunnen we die kon-

stanten zoo kiezen dat de potentiaal van een bolvormige schaal met

den straal R^ voor punten binnen de schaal gelegen, standvastig wordt?

V/(r) = i r cp (r) dr z=z l {A e.-'F -\- B e^i^ •\- Cr) dr =
A B l „

q q ^

Derhalve

V
M

( -g-<?(A + r).j .^<?C«+r)_| C{R-\-rf-\-
2 Rr( q

' q

A Ti 1

H e-?(«-0 e-li^-r) C(R — r)^l .

9 9 2 ^ ^
j

16
Verslageu der Afdeeling Nutuurk. Dl. VIII. A». 1899/rjOO.
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De uitdrukking moet nu onafhankelijk van r zijn. Gemakkelijk ziet

men in dat men slechts A=zfei^ en i> = — fe—i^ nemen moet

om te krijgen (ƒ = konstante):

M
[ f fff )

2 Jir ( g q q q )

waardoor nu ook aan den tweeden eisch voldaan is.

De potentiaalfunctie wordt dus

:

cp {r)=f€l^ —fe-qR 1- C .

r r

Oppervlakkig beschouwd komen we nu in strijd met een stelling

van Laplace, die zegt dat de wet van Newton de eenige krachten-

wet is, welke aan den eiscli voldoet, dat een bolvoi'mige schaal geen

kracht uitoefent op een punt er binnen. In werkelijkheid zegt deze

stelling evenwel meer. De krachtenfunctie moet nl. deze eigenschap

zonder verandering der konstante behouden, welken straal de bolvor-

mige schaal ook hebbe. In het door ons behandelde geval is evenwel

de straal van de schaal gegeven en in de potentiaalfunctie zijn dan

ook konstanten ingevoerd, welke van den straal der schaal afhan-

kelijk zijn.

Als oplossing van vergelijking (4) vonden we twee integralen.

Hadden we functie (6a) in vergelijking a gesubstitueerd en op dezelfde

wijzo als boven de voorwaarden gezocht waaraan de verschillende

coëfficiënten moeten voldoen, zoo zou men gevonden hebben dat

_ , sin o RC=0 en verder F(/<:)= '-—
.

De potentiaal van een bolvormige schaal in het punt i' wordt dus:

»ln q R A^ sin {qr -\- cc)

. Aiêin{qr -}- a)
Ofschoon de functie voor de theorie der niolckulairc

r

krachten van gccfii l)C'iang is, heeft zo toch een andere merkwaar-

dige pliNHiHche beteekcniH.

Door tweemaal te di fleren ticeren naar./- zal men genuikkelijk viiiden:

•) Voor y = O vindt men weder de potentinal terug, welke men voor NEwroNVlie
krachten sou vinden.
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d^<p _ A 1 sin (7r -f «) 3 ^
i
sin (gr+ r/) x" 3.4

^ 7 cos {qr-{-a):t^

-^1 7C0« (yr -|- «) -4
j
7^ ^,'„ ^^^ _|_ ^^ ^.2

Evenzoo vindt men 'voor —— en — - overeenkomstige uitdruk-

kingen. Door samentelling zal men krijgen:

r,2
A ^q^ sinifjr \ a)

V2r/)= =z-~,f<p. , . . (11)

Deze differentiaalvergelijking speelt, zooals bekend is, een groote

rol in de tlieorie der warmtegeleiding. De gevonden functie is eene

uitbreiding van de calorische potentiaal van Mathieu.

Hadden we voor de eerst gevonden functie fp{r)=
r

het tweede differentiaalquotient naar x afgeleid, zoo zouden we ge-

vonden hebben:

d^(p __ A e-1'- -\-Be^r 3 ,j{Aê-ir^B&i>-)^- 3 {,A «-<?'•
-f Be'i'-)x^

dx' r'^ r* r^

giAe-^r— Be^r^ f (Ae-^r^ Be9r) u^^_
1

_
.

Berekent men evenzoo de overeenkomstige uitdrukkingen voor

— en — , zoo vindt men door samentelling:

V'^^ = 7^ \ =q^(p (12)

In het bijzonder geval dat A = en B=— blijkt het ver-

band tusschon do beide vergelijkingen (11) en (12) zeer duidelijk.

A e- v -|- B e'i^ en" — e-i^
De functie (p {r) =. wordt dan : . Vervangt

r 2 qr

men nu 7 door 71/—! zoo wordt de laatste uitdrukking:

eï'V— 1 — e-1'V—^ sin qr

2qr\/— 1 qr

16^
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Deze functie is een bijzonder geval van de meer algeraeene

Al sin (qr f «) 1

(f (r) = . Al = — en « = O .

r q

Door in vergelijking (12) q door q\/— 1 te vervangen, krijgt men
vergelijking (11). Yoor y = gaan de beide vergelijkingen over in

de bekende vergelijking

V^ = O .

Terwijl de functies

A e-^^ -\- B e^r A j sin {qr -\- a)
(f)

(r) = en (p (r) =
r r

oplossingen zijn van twee terschillende partieele differentiaalvergelij-

kingen van de 2* orde, hebben we ze dus ook leeren kennen als

gemeenschappelijke oplossingen van hetzelfde vraagstuk.

De partieele differentiaalvergelijking (12) hadden we ook op de

volgende wijze kunnen afleiden:

A «"'" A f q^ r^ cfi 1'^A ( q^ r^ q^ t^ \

A A q^T A q^r^= Aq^-± ^-f . .

en

JS / q-" r-^ q"^ r'^ \

r \ 71 Z Tid /

B B q^r B q\^

Derhalve

:

Ae-r-\-Be'ir A ^B
^ .^ . M -\- B)q^r

,

{B--A)q^r^
,

r T na n o

Pa88en we op beide leden dezer vergelijking de operatie 7^^ toe

zoo vinden we

vM «^|___ + (i/-^)y4.__ 4-1 =

- Ae-r \- Ber
-f :;
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Op eene dergelijke wijze kau ook vergelijking (11) aangetoond

worden.

Omgekeerd kan men, wanneer x^ -{-
y^ -\- z^ = r^, laten zien dat

de oplossingen van de differentiaalvergelijkingen v^ ^,
—

- ± <^2 ^
juist de functies geven, welke aan de door vax der Waals voor

de potentiaalfunctie — / gevonden eigenschap voldoen. We
r

hebben nl.:

dtp drp dr d^<p cP(p f dr\^ d(p d^r

'dx~'^ dx dx^ ~ d^ \dx/ 1^

en omdat r^ = x^ -{- y^ -]- z^

:

dr r d^x 1 ar*

dx r dx^ r r^

derhalve

(fiip d^if a^

</x« (/r« r^ dr \ r r* /

Leidt men op dezelfde wijze de uitdrukkino^en voor — en —

•

^ -^ '^

dy^ dz^

af, zoo vindt men door samentelling

:

(fiw 2 dw—^ + — -^ = .

</r* r dr

De differentiaalvergelijkingen "^^ <p =. ± q- ip kunnen dus op de

volgende wijze geschreven worden:

d^o) 2 dq>

1^ + 7-^=*'''^ (1^)

Deze vergelijkingen ontstaan, wanneer men in vergelijking (4)

voor C^ respectievelijk -f 9* en — g^ substitueert en Cg = O stelt,

en hiermede is aangetoond dat de oplossingen van (13) aan de be-

doelde voorwaarde voldoen.

In een volgend stuk zij het mij vergund de beide volgende stel-

lingen aan Ie toonen

:

I. Wanneer in een ruimtegebied ^ en c functies zijn van x, y
en z, en v voldoet aan de volgende drie voorwaarden

:

P V en hare differentiaalquotiënten naar x^ y Qn z zijn overal

continu

;
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2^ met uitzondering voor enkele punten of vlakken is in dat

iiiimtegebied

d^V d^V dh -
. , . , r.

dv dv dv
3^ de produkten a?», yv, zv, x^ —-, y^— en z^— worden ner-

dx dx dz

gens oneindig;

zoo is V de potentitxal met betrekking tot het punt •»", //. ^

Tan een agens, waarvan de dichtheid q is, terwijl de potentiaal-

fufictie uitgedrukt wordt door

Ae-^r -f Bel''

9 ir)
= •

II. Gelden voor ^ en u dezelfde voorwaarden als boven met die

wijziging dat j^ door — g^ en A -{- B door ^ «m a vervangen wordt

;

zoo is V de potentiaal met betrekking tot het punt ar, y, z van

een agens, waarvan de dichtheid (j is, terwijl de poten tiaal/M«d/e

uitgedrukt wordt door

A sin {qr -\- a)
tf{r)z=z .

Natuurkundige Aardrijkskunde. — De Heer Van der Stok

biedt eene mededeeling aan, getiteld: y,Getij-constanten in de

baaien van Telok-Betong en Saban<f\

1. Ïvlok-Behnij.

a. Van 21) April 1897 tot 22 April 1898 zijn in de Lampong-

baai, op de roede van Telok-lietong^ gelegen op 5° 27' zuiderbreedto

en 105° 16' oosterlengte van Gieonwieh getij-waarnemingen verricht

op de uren 8 en 10 v.m., middag, 2, 4 en 6 n.m.

Daar in straat Siinda het oceanisch getij geleidelijk moet overgaan

in het zeer bijzondere n'gime van do Java-zee, liggen de cotidalo

Ijjncn hier, evenals in 't oosten der Java-zee^ dicht bijeen, zoodat

op korten afstand van elkander op twee plaatsen zeer verschillende

gctij^constanten kunnen guvoudeti worden.

Interpolatio naar tyd of intensiteit is dus iiier niet mogelijk, een

feit waaraan deze waarnemingen oeno bijzondere waarde ontleenen,
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(laar zij eenig liclit kunnen verspreiden over de wijze waarop de

getij-golven zich voortplanten en met elkander interfereeren.

De observaties zijn verricht op verzoek van ]\[ajoorJ. J. A. Muller
van den Generalen Staf, die eene zoo juist mogelijke bepaling van

het gemiddeld niveau wensehelijk achtte ten behoeve der topografi-

sche opneming van Zuid-Sumatra.

b. De getij-constanten der partic'ele getijden A/gi O en A' zijn

berekend door rangschikking der waarnemingen op de bekende wijze

;

die der overige perioden zijn afgeleid direct uit de maandgemiddelden.

Berekend zijn de getijden -Sj, aS'2, ifi, ifg, P, Sa en Sêa en de waarde

van den gemiddelden stand van het water voor het geheele jaar, zoodat

het probleem bestond in bepaling, op de eenvoudigste on voordeeligste

wijze van 15 onbekenden uit 72 vergelijkingen.

De toepassing van de methode der kleinste quadraten zou veel te

omslachtig en tijdroovend zijn en geene belooning vinden in grootere

nauwkeurigheid der uitkomsten.

c. De constanten der getijden Sj en -Sj benevens de waarde der

totaalgemiddelde W zijn afgeleid uit de 6 vergelijkingen, geleverd

door de uurgemiddelden, genomen over het geheele jaar.

Deze vergelijkingen kunnen voorgesteld worden door

:

(1) 8 vm. = ir -f 5, cos (300°— C,) + S^ cos (240°-Q
(2) 10 vin. = W -\-S^ cos (330°— Cj) -|- S^ cos (300°- Cg)

(3) middag = 1^ -f- «Sj cos Cj -j- S^ cos Cg .

(4) 2 urn. = W -^ Si cos (30° — C,) + ^3 cos (60° — Q ' (1)

(5) 4 „ = lF + *Si co« (60° — Cl) + 52C0« (120°- CJ '

(6) 6 „ =^ ÏT f 6\ cos (90° — Cl) + «2 cos (180°— C,)

Gemiddeld : W + 0.644 S^ cos (l5°-~Ci).

Door combinatie van (1) met (4), (2) met (5), (3) met (6) wordt

S2 geëlimineerd en gevonden

(1) 4- (4) = 220.2 C.M. = 2^1 sin (75° — CJ sin 45° + 2 JT

(2) + (5) = 219.1 „ = 2.S1 sin (105°- Ci)sin 45° + 2 W^

(3) + (6) = 218.7 „ =2Siw<(185°— Ci)«m45° -f 2ir

Uit deze drie vergelijkingen volgt

:

1F= 111.17 cM., 5i = 2.70cM., Ci = 207°8'
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Substitueert men deze waarden in de vergelijkingen (1), zoö vindt

men, als gesteld wordt:

y= <Sj sin Cg , X = S2 cos C2

(1) 0.5 X + 0.866 F= 12.731 cM.

(2) —0.5 X + 0.866 r= 10.801 „

(3) X = 1.634 „

(4) 0.5 X + 0.866 r= 12.731 „

(5) 0.5 X + 0.866 r= 10.802 „

(6) X = 1.636 „

en hieruit

(1) _^ (2) + (4) + (5) = 3.464 Y = 47.065 ; Y= 13.587 cM.

Met deze waarde van Y vindt men:

Uit de verg. (1), (2), (4) en (5)

X = 1.930 cM.

en uit (3) en (6)

X = 1.634 cM.

Het verschil is gering, maar wijst op eeue systematische fout

b.v., dat de dagelijksche beweging zich niet zuiver laat voorstellen

door twee periodieke termen, maar door drie of meer, tengevolge

van den niet zuiver periodieken invloed van land- en zeewind
;

aangenomen is de waarde:

1.930 X 4 + 1.634 X 2 « ,,X= Cl—L Ci^ — 1.832 cM.
O

Hieruit volgt:

5,= 13.71 cM. C2 = 82^20'.

d. Voor de berekening dor partieele getijden K^ en P zijn

gevormd de volgoudo sommen en verscliillen dor maandgomiddoldon

:
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(1) K^ R^ cos (60° u- — 90° — C.h)

(2) K^ R^ cos (60° ar — 30° — C^i)

(3) iTg 7^3 co. (60°^ + 30° -C2;l)
,

...

(4) ^2 ^3 <^o« (60° o; + 90° — Cst) • * * ' ^ '

(5) ^2 ^3 cos (60° A'+150° — CgAr)

(6) iTg ^3 <^os (60° a;+210° — C^k)

Uit de forraulen (3) leidt men af (afgezien van de niet met den

tijd veranderlijke termen):

a — b =z p [ Ki cos Ck — Pcos {Cp -\- 30°)
\
sin 30° t

— p\K^ sin Ck + P sin {Cp + 30°) |
cos 30° t

a— c = q\KiC0S (30° — Ck) — P cos Cp \
sin 30° t

-\-g{Kj sin (30° — Cj,) — Psin Cp } cos 30° t

waarin

p = 4 X 0.966 X 0.5 X ^2

,7 = 4 X 0.966 X 0.866 X ^^2

terwijl i?2 voorstelt de verkleining, die de ware amplitude ondergaan

heeft door de gemiddelde waarden te vormen over den duur eener

maand. Gelijkstelling der overeenkomstige coëfficiënten met de for-

mule (2) geeft:

A/p= - Y—X' sin 30° — r' cos 30°

B/p= X— X' cos 30° + Y' sin 30°

Ai/q= X sin 30° — y cos 30° - Y'

B^lq= X cos 30° + Y sin 30° — X '

wtiarin bctcekenen

:

Y zzz. Ki gin Ck X = /Tj cos Ck

Y'=:FsinCp X' = P cos Cp

Aan deze vergelijkingen voldoen de volgende waarden

:

r= 12.23 cM. X= — 11.14 cM.

r'= — 0.48 > X'= 4.21 >

Ki=: 16.54 cM. Pz=z 4.24 cM.

C4=102M9' » C;, = 353°.30' »

Ten einde cenc voordeolige combinatie te verkrijgen voor de be-

rekening vun het /Tg getij zijn gevormd do waarden uitgedrukt door:

a-f 6 — 26

waardoor, evenals bij de berekening der enkele perioden, de jaur-

lykache ynriatie en de onregelmatige bewegingen voor zooverre zij

niet korter nanhoudon dan één dag, worden geëlimineerd.
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Voor deze waarden yindt men, na combineering der beide gege-

vens van April, met toekenning der overeenkomstige gewichten:

(a 4- 6 — 2 c)

Mei —101.0 cM.

Juni —106.4
Juli —105.4
Augustus — 78.5

September — 7.7

October 44.9

November 77.6

December 57.3

Januari 5.7

Febiuari — 37.3

Maart — 65.9

April — 22.8

De dubbel-periodieke beweging, die in deze getallen ligt, berekend

volgens de methode der k. q., kan voorgesteld worden door de

uitdrukking;

27.575 cos 60° ar — 14.015 «tn 60% (5)

Uit de formulen (4) vindt men:

(1) + (2) = a = 3 K.2 723 cos 30° cos (60° ir — 60° — C^k)

(3) -f (4) = 6 = 2 A-g iig cos 30*» cos (60° ;f -f 60° — C^t)

(5) + (6) = c = 2 ÜTi 723 cos 30*^ cos (60° ar -|- 180° — C^)

o + 6 — 2 c = 6 ^^2 /?3 co« 30° cos (60° x — C^k) ... (6)

waaruit blijkt, waarom deze combinatie gekozen is, die eene waar-

debepaling der constanten voor het A'j-getij toelaat uit eene ruim

vijf maal grootere amplitude dan de ware.

Door gelijkstelling der coëfficiënten der formules (5) en (6) vindt men

:

K^ cos Cgjk = 5.558

K^ = 6.24 cm.

K2 sin C\k = — 2.825

Cgjfc = 333°3'

e. De gemiddelde maandelijksche uaterstanden worden gevonden

door de direct uit de waarnemingen voor alle uren afgeleide gemid-

delden te corrigeeren voor den invloed der partieele getijden -Si, ^i
en P. Uit de formules (1) en (4) blijkt terstond, dat de correctie

voor «S3 en K^ nihil is; die voor de enkeldaagsche getijden worden

aangebracht door de gemiddelde waarden der formules (1) en (3)

toe te passen met omgekeerd teeken.



( 244 )

Directie voor
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tweeërlei redenen. lu de eerste plaats zal daaruit op overtuigende

wijze blijken, dat het nimmer mogelijk zal zijn den absoluten water-

stand vooruit te berekenen, waaruit volgt, dat eene te ver doorge-

voerde nauwkeurigheid bij vooruitberekening van het getij geene

praktische beteekenis heeft; in de tweede plaats kau eene studie

der afwijkingen van den normalen stand leiden tot eene betere

kennis van de groote en veranderlijke meteorologische invloeden,

die zich op den Oceaan doen gelden, dan men uit enkele, verspreide

waarnemingen aan boord van schepen kan verkrijgen.

Het is niet onwaarschijnlijk, dat men in de waterstanden b.v. in

de golf van Bengalen en de Arabische zee, die verband moeten

houden met de „vis a tergo" op den Indischen Oceaan, in en bezui-

den het gebied der passaatwinden, den lang gezochten sleutel zal

vinden tot de voorspelling der droogte perioden, waardoor de Britscli-

Indische bezittingen geteisterd worden.

/. Bij de beoordeeling der verkregen uitkomsten (vooral van de

gecorrigeerde maandgemiddelden) moet in het oog gehouden worden,

dat het nulpunt der getijschaal zich bovenaan bevond, zoodat lage

cijfers hooge waterstand beduiden.

Wil men dat positieve getallen overeenkomen met hoogeren, nega-

tieve met lageren waterstand, dan moeten dus in alle berekende

formulen de argumenten met 180** vermeerderd of verminderd worden
en de gecorrigeerde maandgemiddelden afgetrokken van een wille-

keurig getal b.v. 200.

Na reductie op den conventioneelen tijdsaanvang, toepassing van
do vergrootingsfactoren V-^ op de jaarlij ksche variaties, herleiding

tot gemiddelde waarden van de constanten voor zooverre zij nog
afhankelijk zijn van do maansdeclinatie en eindelijk toepassing van 180°

argumentsverandering, worden de getij-constanten voor Telok- Betong\
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Ter vergelijking zijn de getij-constanten voor het eveneens in

straat Sunda gelegen getij -station Javas A^^*^ Punt, berekend uit

cene vijfjarige waarnemingsreeks, naast die van Telok-Betong

aangregeven.

Uit deze vergelijking blijkt, dat het karakter der getijden voor

deze dicht bij elkander gelegen plaatsen aanmerkelijk verschilt,

terwijl toch beide evenzeer open liggen voor de getij-golf, die uit

den Indischen Oceaan de straat intreedt.

Voor het tijdsverschil Telok-Betong minus Java^s 4^^^ Punt vindt

inen, wat betreft de 4 voornaamste getijden :

S-2
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ZOU uit, aangenomen, dat ook dit getij der Java-zee zich bijzonder

liet gelden bij Telok Betong, eer een vertragenden dan een vervroe-

genden invloed moeten uitoefenen. Op 't oogenblik is het dus niet

mogelijk van dit feit eene verklaring te geven en kan alleen geconstateerd

worden, dat spring- en doodtij voorkomen bij Telok Betong 1,64

en bij Java's 4^« Punt 2,87 dagen na ^V en V maan en E en L
kwartier. Hierbij moet opgemerkt worden, dat voor Javd's 4'^ Punt

de constanten van het ^2 g^tij niet als geheel juist te beschouwen

zijn. Wel is de overeenkomst tusschen de uitkomsten der vijf

jaarreeksen onderling groot genoeg, zoodat hier niet kan gedacht

worden aan onjuiste waarneming of berekening, maar de constanten

zijn berekend uit drie waarnemingen daags, terwijl, zooals uit de

formule (1) blijkt, voor de volledige berekening van VF, S^ en -^g vijf

onafhankelijke (d. i. niet G of 12 uur uit elkaar gelegen) observaties

noodig zijn.

Bij deze berekening is dus ondersteld dat öf S^ klein is ten op-

zichte van S.2, öf dat het kappagetal van S^ (invloed van land- en

zeewind) ongeveer 65° of 245° bedraagt, voor welke waarde van

(7i, bij de waarnemingsuren 9 v.m., 2 n.m. en 6 n.m, de invloed van

*S'i verdwijnt.

Inderdiuid veroorzaakt de zeewind op verreweg de meeste plaatsen

hoogwater omstreeks 4 h 5 uur namiddag en is, behalve in enkele

bijzondere gevallen als b. v. te Semaramj^ do invloed van den wind

in den geheelen Archipel geriug.

De verwaarloozing van -Sj kan dus in verreweg de meeste gevallen

geen noemenswaardigen invloed uitoefenen op de waardebepaling van

S2 en hot is voornamelijk om deze reden, dat voor het meerendeel

der stations de bovengenoomdo waarnemingsuren gekozen zijn,

In dit speciale geval is het bovendien hoogst onwaarschijnlijk, dat

het kappagetal van -S^ voor Javas 4''^ punt tengevolge van deze

verwaarloozing eene vermindering zou moeten ondergaan, want, neemt

men aan, 't geen rationeel is, dat de invloed van S^ hier dezelfde is

als bij Telok Betong^ dan leert eene eenvoudige berekening, dat het

kappagetal van S^ 285'' zou worden in plaats van 280° en dus het

verschil nog grooter.

De getijden van langen duur Sa en Ssa loopen voor beide plaatsen

vrij wel parallel, indien men in het oog houdt dat liunne constanten

berekend zijn uit geheel verschillende tijdsintervallen.

II. Sabang-haai.

In deze baai van het eiland Wek of Waal, gelegen benoorden

Sumatra's Koordelijkste punt op 5°54' Noorder Breedte en 95°20' Ooster
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Ijcngte zijn van af 1 Juni 1897 van wege de Atjeli-Associatie getij-

waarnemingen verricht op de uren 7 v.m., 11 v.m. en 4n.m.; de

resultaten der bewerking van de eerste jaarreeks mogen hier gegeven

worden en vergeleken met die welke voor de reede van Oleh-leh

gevonden zijn.

Daar de waarnemingsuren verschillen met die welke te Telok-Befong

waren aangenomen en ook met de voor het meerendeel der getij-

stations vastgestelde uren, i-.oesten ook voor deze bewerking nieuwe

formules gebezigd worden ; omdat echter in het voorgaande sub. I

een voorbeeld van bewerking is gegeven, moge hier volstaan worden

met de mededeeling der resultaten:
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Daar, wat de praktijk betreft, beide getjjden als bijna uitsluitend

dubbeldaagsch beschouwd kunnen worden, is het geoorloofd hier een

bepaald tijdsversciiil aan te nemen; voor Oleh-leh minus Sabamj

vindt men dan:

S^ 19°= 0.G uur,

3/3 19°= 0.7 >

N 21°= 0.7 »

Ki 2^= 0,7 »

zoodat het tijdsverschil op 42 minuten gesteld en aangenomen kan

worden, dat te Sabamj — ten minste achter in de baai, op de

reede — de amplitude twee malen grooter is dan op de reede van

Oleh-leh.

De enkele en dubbeljaarlijksche perioden loopen voor beide plaat-

sen, wat amplitude betreft, weinig, wat argument aangaat, belangrijk

uiteen ; uit de drie waarnemings-reeksen voor Oleh-leh blijkt echter,

dat ook hier de gemiddelde waterstanden van 't eene jaar tot het

andere aanmerkelijk uit elkander loopen, zoodat eene grootere over-

eenkomst slechts te verwachten zou zijn indien, 't zij deze constanten

voor Sahüiuj uit eene meerjarige reeks werden berekend, 't zij voor

beide plaatsen uit enkele, maar gelijke perioden van één jaar.

Opmerking verdient, dat, terwijl de dubbeldaagsche getijden op

de reede van Sabamj twee malen sterker zijn dan die bij Oleh-leh^

de enkeldaagsche in mindere mate schijnen versterkt te worden.

Dit punt^ betreffende de wijze waarop zich beide golven voort-

planten, en daarbij zich versterken en verzwakken, is van groot

belang voor de kennis van het mechanisme der getijden en verdient

een nader onderzoek.

De plaatsing van peilschalen of getij meters iian den ingang

eener baai en tevens achter in de baai is daartoe de aangewezen

weg- : echter zullen voor deze proefnemingen moeten gekozen worden

plaatsen, waar het enkeldaagsche getij nevens het dubbeldaagsche

krachtig optreedt, zoodat eene nauwkeurige bepaling der kenmerkende

constanten mogelijk is.

Ook eene analyse der getijden, waargenomen op verschillende

punten eener groote rivier, waarin zich eene golf van gemengden

aard voortplaur, zou omtrent dit vraagpunt veel licht kunnen

verspreiden.

17
YtrsLHgcn der Natuurk. Afdeeling Dl. VIII. A». 1899/1900.
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Wiskunde. — De Heer Jan de Vries biedt, namens Prof.

L. Gegenbauer te Weenen een opstel aan, getiteld: „Neiie

V

Satze über die Wurzeln der Fundionen C (a?)."

V

Von den Wurzeln der Coëfficiënten C (a-) der Entwicklung von
n

(l — 2 a + a^)"* nach steigenden Potenzen von a weiss man bisher

Mur, dass sie alle reell und ungleich sind, zwischen -{- 1 und — 1

liegen und — abgesehen von der für ein ungerades n aiiftretenden

Wurzel O — parweise den gleicheu absoluten Betrag liaben ; so

V V
. .

V

dann dass die Wurzeln von C (u) und C (x) sowie die von C (j)
n n—

1

n

C (jr) sich gegenseitig trenncn.
n — 1

In den volgenden Zeilen sollen oinioe neue Siitzc über die Wurzeln

dieser Functionen auf höchst einfacliem Wege ermittelt werden, von

dcncn einer ein bekanntes Tlieorem aus der Theorie der Kugelf'unc-

tionen als speciellen Fall enthalt.

1. Aus dem von mir aufgestellten Additionstheoreme der Fune-

V

tioncn C {x)

w r2"77(n4-j/— 1) V-
C; [xxi -f 1/(1—^••')l/(l-V-)c<^«'^l = my-2)[ jj-^^^^ J

p=:n 2v—

l

51 (-''T/T w,T ,% , .\ ^ V) (^ Vi) ^ (<'«"'') •^^ // (w— (>) li {n -f- 2 V -\- (i— 1) w n p

2 j/ 4- 2 (> — 1

(1 > ar, .ri > - 1)

iu wflciiüui die C^uudratwur/eln positiv genouiuKMi sind, iiiid

ift, folgt die BeziebuDg
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ƒ
V

n

22«-l[/i(^_l)]2 /7(„)
C (x) C (X,) .

77 (n 4- 2 y - 1)

Wird in derselbon xj gleich einer positiven Wurzel r„ dor Func-

V

tiüii C {j-) gosotzt, so verwandelt sie sich in die Glcichung

«

{'C [x ^„ -f l/( l -x') [/{ 1 -c,;-) m9 .,.1 «n2v -l
qp rf<|p = O ,

J «
O

V ...
welcho zeigt, dass dio Function C (x) mindostens tur einen zwischen

n

a-^,.+|/(l—x2)i/(i_^„2) und x^„—1/(1—x') 1/(1—c„2) liegenden Wert

ilires Ari^unientes verscliwindet, weil soust die zu integrierende

Function im ganzen Integrationsbereiche da8 Zeichen nicht wechselu

würde und deinnach das Integral nicht gleicli Null sein künnte.

Dioser Wert ist sieher von :„ verschieden, wenn

^«>^^n + |/(l-'*)l/a--«*)

ist, was nur dann dor Fall sein kann, wenn

ar < 2 ^„2_i

ist, und dies iiat, Hills x aueh posiiiv sein soll, zur Voraussetzung, dass

1

in >
1/2

ist. Da das ganze in Botraclit konimendc Tntervull ein positives

ist, wenn

genommen wird, so hat man das Theorem:

Ist 2n eiue 1:^/2 übersieigende positive Wurzel der Function

C (ir) und « eine zwischen |i/(l

—

Zn)\ und 2 ^«^— 1 liegende positive

Zolfl, so liegt in dem Intermlle aZn— \/{\—ct'^)\/{^—Zii^) lid
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« 2'n + V'^O—«^)l/(l—S"»-) mindestens eine weitere positive Wiirzel dieser

Fundion (welche kleiner als Zn ist).

Ein Corollar dieses Satzcs ist das Thcorem

:

V •

_

Die kleinste positive Wurzel der Fundion C (.r) ist Ideiner nis 1 : i 2.

2. In meiner im 47^" Bacde der Denkschriften der matheniatisch-

naturwissensohaftlichen Classe der Kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien enthaltenen Abhandlung „Einige Siitze über die Funotionen

V

C (a-)" habe ich folgende vier Gleichungen aufgestellt

:

C {cos x) = '

I
{cos q> — cos ay—^

2V-» y/n n (y— 1) sin^^-'^ -^
'^

2V2V , cp\ (p

^2« y'^''^) '"«'^ g^*? (j'>0).

V ^ V 2 / [C (eoü x)= I (cos .r

—

cos (f)"

2"-' l^TI //(j/— 1)C0/«2V-I s

2v

r

'2y—3

^v \ 2 / r
C {eoMT)z= j{cos(i—cosjy-^

^2«+l V""' '2 )
""* '' ''"'^

^''= ^^ '

9 \ 2 / r
C (<W (f)= ~ I (ro/( :r—co.« «j)"-'

"
2v-li/;r//(v-2)rt)*«v-l

'^
•

2
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welche eine Veralls^eineinerung sind der von Mehler In seiner lm
5^^" Bande der „Mathematischen Annalen" publicierten Mittheilung

„Notiz über die Diriehlet'schcn Integralausdrücke lur die Kugelfunc-

tionen Pu {cos O) und eine analoge Integralform für die Cylinder-

functionen -/(^)" aufgestellten Integrale:

2 f cosin-{-i)<^dq>
I„ (cos 3r)z= —

I

— ~
TIJ 1/2 {cos (p

— cos S-)

J„ {cos X) := I
- :^=r=^ ,

n J v2 {cos ar — cos (^)

Setzt men in denselben x gleieh einer zwischen O und — gelege-

V

nen Wurzel ?/„ der Funotion C (ro.».r), ao verwandein sie sioli in

die folgendon Kelat ionen :

{cos (jp
— cos i/uY^^ C^ f sin -^ jro« — d^ •= O ,

Ü

ir

{cos yn — co>^ ^)v-»
^2«V

*'* V )**" V ^"^ ~ ^ '

I {cos q.' — rosy,,y-^ C^^^^^ isin ^ j
,«/„ q, dq =: O ,

I (t'<^> ^« — COS «jp)"-'
^o„+i ( '"''^ ~ ) •*'"' qp f/«f = o .

y»

Aus denselben folgt, dass die unter den Integralzeichen stellenden

Functionen C^ i^sin -^j bez. C^ (^cos
^ j mmde^tens füreineninnerbalb

des bezüglichen Inteoratioiisinlcrvalios befindiichen Wert von <i ver-

schwindon. Man erbalt dahcr folijonde Thcorome:
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ÏHe kleinste unler den zwischcn O und ^ liegenden Wurzeln von

V

C (cos x) ist grösser als die kleinste der dieselhe Bedingimg erfüllen-
n

2v / X \

den Wurzeln von C f sin -^j und die grösste unter den genannfen

Wurzeln von C (cos x) ist kleiner als die grösste unter den diescm

2>' / X\
Bereiche angehörenden Wurzeln von C^^^ [cos-—] .

n
lyie kleinste unter den zicischen O und — liegenden Wurzeln von

C {cos i) ist grösser als die kleinste der dieselhe Bedingung erfül-
fi

2v— 1 / , X \

lenden Wurzeln von C ( sin— j und die grösste unter den genann-

y

ten Wwzeln von C {cos x) ist kleiner als die grösste unter den diesem

2v— 1 / X \
Bereiche angehoreiulen Wurzeln von C icos— ).

Sctzt man in deni ersten Satze v = ^ und bcaclitct, dass

C * {cos x) = P„ {cos J")
,

> sin{2n +l);,
C (c(s X) — r ,

In Sin X

C {sin X) = (- 1)«—^^ ^-^^
Sii cos X

iöt, sowio dass sin a niit wachscndcm a wüclist, cos cc aber ab-

nimmt, so orhfllt man den Satz:

Die positiven Wurzeln der «'«" Kugclfunctiou P„ (r) liegen

zwischen cos -^ r~;' wwrf cos — —— , wo ?ƒ, die arösste in n
2 n H- 1 2 n -f- 1

' ' ''

enlhnltene gcrade Zahl ist.

DorMfdbo ist ein Corollur di'fl von IJuuNS in floinor in 00'" Himdc

de» CrelIcVclinn .loumalH vi»röfrcnt.lirlit(»n Abluindluiig„7.nr'i'li(u)rie der
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Kugclfunctioncn" abgeleiteton und von Mauküff *) und Stieltjes ^)

neuerdings bewie.senen Satzes:

Die Wtirzdn der Kugelfundionen liegen einzeln in den Intervallen

2in {2i—\)n
cos .... cos .

2n4-l 2n + l

Aus den aufgestellten Theoremen hissen sich leicht die folgeuden

ableiten

:

V

Die (jröaste positive Wurzel der Fundion C {j) luderscheidet
n

sich von der Einheil urn weniger ids das doppelte Qiiadrat der

kleinsten positivcn Wurzel von C (x).

V

Die grösste positive Wurzel der Fundion C {x) unterscheidet

sich ton der Einheit um weniger als das doppiUe Quadrat der
2*

—

I

kleinsten positiven Wurzel von C (x).
• ^ 211+1 '

Die grösste positive Wurzel der «'*» Kugelfundion unterscheidet

sich van der Einheit um weniqcr ah 2 co.v*
—*— .

•^

2«-fl

2»
Das doppelte Quadrat der kleinsten posdiven Wurzel von C' {x)

2»

ist kleiner als die um 1 vermehrle kleinste positive Wurzel von C (x).
n

2» 1

Das doppelte Quadrat der kleinsten positiven Wurzel von C (x)
2h+1^

y

ist kleiner als die um 1 vermehrte kleinste positive Wurzel von O (x).
n

Die letzten zwei Siitze gebcn eine weniger enge Begrenzung für

V

die kleinste positive Wurzel der Function C (x) als das Theorera
N

am Schlusse des § 1.

*) '/Sur les racines de certiiines t'([uatioii8". Mathemutische Annalen, 27. Baud.

2) wSur les racines de Téquation Jf»= 0." Acta Mathematica, IX Rand. — //Sur

les polynomes de Ijegendre." Annales de la Faculté des Sciences de ïoulouse, ï. IV

Marküff und Stieltjes leiten in den angezogenen Ablinndlungen auch noch die

engeren Grenzen cos • • • • cos ^::= ab."
« + 1 2 «
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De Secretaris biedt niiincns den Heer lJ^:^'llY Raymond Rogers
te Dunkirk X. Y. de volgende werken voor de bibliotheek aan

:

1". The universe, or the secrets of the sun and stars; 2*^. Eleciricity,

the universal force; 3°. Metius, the Hollander, inven tor and dis-

coverer.

De vergadering wordt gesloten.

(8 NoTcmber 1899.)

E n R A T A.

134 r. T) V. 1/. staat: (jewone lees: (/ccomprlmeenla

135 noot -) behoort te staan op p. i'M) bij IMaat IV r. 15. v. o.

IfiO r. 6 V. o. staat: iV = mol. danipspanningsverinindering

moet zijn: Pm= n « «

, r. 5 . o. staat: p on n moet j'-ijn: N en //.

186 o. r. staat: ten bedrage van 72 ^^ '"^'^^ vervallen.

187 r. 10 V. b. staat: De arbeid zal lees: De arbeid vanden

airoom zal



KONINKLIJKE AKADEMIE VAiN WETENSCnAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DKR WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 25 November 1899.

Vüurzilltr: de lieer 11. G. VAN DE Sande Baküuyzen.

Secretaris: de lieer J. D. van der Waals.

Inhoud : Ingekomen stukken, p. 258. — Leren bericht van wijlen den Heer Blys Ballot
dour den Heer van ukb Stok, p. 258. — Verslag over eene verhandeling van den Heer
IJ. SisBiNuu, getiteld : „De algemeenc ei<,euschappt'n der optische afbeelding door cen-

tiale stralen in een reeks van geeentreenle bolvormige oppervlakken", p. 258. — Mede-
deeling van den Heer Hambvbokr ove/ : „De resorptie van vet en xeep in den dikken
en dunnen daim", p. 260. — MededeeUng van den Heer Cabdinaal over: „Eene toe-

ptissing der involutiën van hoogeren graad", p. 271. — MededeeUng van den Heer
W. Kaptbyk over: „Kenige bijzond :re gevallen van de düfereotiaalvergelijking van
Mongk", p. 278. — MededeeUng v:iu dea Heer Bakucis Koozkboom, namens Dr.

Ernst Cohen : „De Enantiutropie van Tin (III)", p. 282 (met e'e'n plaat). — Mede-
deeUng van den Heer Bakhiis Uoo eboom, namens Dr. Erkst Cohen : „De vermeende

identiteit van ix>od- en geelkwikoxvd", p. 287. — MededeeUng van den Heer Lobry
DS Bruyn, ook namens den Heer W. Alberda vak Ekkkstein: „Over J-sorbose en

/•sorbose (iJ»-tagatose) en hunne configuratie", p. 295. — MededeeUng van den Hser
Lobky de Bri'tn, namens den He.r J. J. Blakksmi : „Over de inwerking van natrium-

mono- en natriumüisulfide op aromatische nitrolicharaen" (voorloopige MededeeUng),

p. 299. — MededeeUng van den Hter J.C. Kapteyn, namens den Heer S. L. Vkekstra:
„Systematische verbeteringen van de eigen-bewegingen der sterren in Acwers' Catalogus

van Braoley en berekening van de coördinaten van het Apex der Zonsbeweging", p. 300.

— MededeeUng van den Heer vas der Stok „betreflFende twee te Batavia en in Europa

waargenomen aardbevingen", p. 306 (met één plaat). — MededeeUng van den Heer van der
A m—QT _i, Ti pQT

Waals, namens Dr. G, Bakker- „De potentiaalfunctics (p(r) = en
r

A sin {qr -J- «)
(j(r)= ~ en de potentiaalfunctie van tas der Waals", p."308. — Aanbie-

r

ding door den Heer Martin van rene verhandeling van Dr. H. van Cappellb, getiteld:

„Nieuwe waarnemingen op het Ncderlandsche diluviaalgebied voornamelijk met het oog

op de kaarteering dezer gronden (II)", p. 324. — Aanbieding van een boekgeschenk,

p. 324.

Het Proces-Verbaal tier vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

18
Verslagen der xifdeeliug Natuurk. Dl. VIII. A». 1S99/1900.
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Ingekomeu zijn:

P. Een schrijven van den Secretaris der Commissie voor het

„Congres international de Physiqiie" in 1900 te Parijs te houden,

inhoudende de mededeeling dat binnen korten tijd een aantal exempkiren

eener nieuwe circulaire aan de Akademie zal worden toegezonden,

voor de physische leden der Afdeeling.

2^. Een schrijven van het Bureau voor het „4^'-™'^ Congres inter-

national de Psychologie" in 1900 te Parijs te houden, ter begelei-

ding van een programma voor de psychologisclic leden der Afdeeling.

3°. Een schrijven van de permanente Commissie „für internatio-

nale Erdbebenforschung" waarin de medewerking der Akademie

gevraagd wordt. Dit schrijven wordt in handen gesteld van de Heeren

Kamerlingh Oj^nes, Martin en yan der Stok ter fine van prae-

advies.

De Heer van der Stok leest het levensbericht van wijlen den

Heer Büys Ballot, ook in tegenwoordigheid van eenige familie-

leden van den overledene. De Voorzitter dankt den schrijver voor

de hulde door hem aan de nagedachtenis van Büys Ballot ge-

bracht. Dit levensbericht zal in het Jaarboek voor 1899 worden

opgenomen.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes leest, ook namens

den Heer Lorentz, het volgende Rapport over de Verhande-

ling van Dr. R. Sissingh, getiteld: ^^De aUjemeene eigenschap-

yen der optische afbeelding door centrale stralen in een reeks

van gecentreerde bolvormige oppervlakken.^^

Dr. Sissingh heeft in zijn verhandeling den loop der lichtstralen

door eeu Htelsel van gecentreerde bolvormige oppervlakken behandeld

op do wijze, die Bosscha in do Zitting van 29 Dec. '79 aangegeven

on later in zijn Leerboek en in de Annales de l'Ecole Polytechmque

van *öü nader uitgewerkt heeft. Aan een der vier constanten, door

welke Bosscha een uptiscli Btelsel in het algemeen bepaalt, wordt

daarbij door den wchrijver een andere naam gegeven. Hij heeft nl.

opgemerkt dat do hoek, waaronder men uit hot midden van het

ccrëto brekende vlak van het stelsel de lengte-eenhcid van het

laatste breküudo vluk ziet, dczeUde waarde heeit als de verhouding,

dio door Adbk „het vermogen" wordt genoemd.

De afleiding vun de botrekkingon voor de plaatsen van licht en

becldpunt<;n, do merkwaardige punten, de oogriiigen, de angulaire
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en de axialc vorgrooting, wordt door den schrijver, nu eens door

gebruik te makon van de algemeene eigenschappen van de optische

afbeelding, dan weer door terug te gaan tot de physische beteekenis

van de vier constanten, belangrijk samengedrongen. Verder wordt de

stelling van Laorange-Helmiioltz en de dioptrische stelling XL
van HuYGENS volgende de methode van Bosscha afgeleid.

Uit de zooeven genoemde betrekkingen ontwikkelt Dr. SissiNon

cene constructie van de beeldpunten, l)ij welke twee uit een drietal

van stralen gaande door het lichtgevend punt, nl. één //-de as, één

door het eerste hoofdbrandpunt, en één door het eerste oogpunt,

getrokken worden, en gebruik wordt gemaakt van de vergrooting in

den tweeden oogring. Deze constructie geeft hem aanleiding in het

licht te stellen, dat de hoofd vlak ken van Gauss (waarvan de plaats

uit zijne constructie natuurlijk onmiddellijk volgt) alleen van

beteekenis zijn voor het vereenvoudigen der constructie door het

invoeren van twee langs wiskundigen weg afgeleide hulpvlakken

met vergrooting -f 1.

De schrijver berekent vervolgens voor een lens en voor samen-

stellingen van twee lenzen de vier optische constanten uit brekings-

index, dikte- en kromtestraal. De oogringen blijken in 't algemeen

buiten het stelsel te vallen, slechts in het minder belangrijke geval

van een enkele lens kunnen zij — evenals trouwens [de door Gauss
ingevoerde hoofdvlakken — er binnenvallen en zou dus hunne ex-

porimenteele bepalingeenige meerdere moeielijkheid kunnen aanbieden

Na zeer eenvoudig de bekende eigenschappen der telescopische

stelsels te hebben afgeleid gaat de schrijver over tot de natuur-

kundige eigenschappen der optische afbeelding. De vergrooting voor

instrumenten, die men met het oog gebruikt, verkrijgt hij in den
door AuBE aangegeven vorm als het product van het j, vermogen"
en van den afstand op welken het oog instelt. Bij de behandelin<y

van de lichtsterkte van het beeld leidt hij de stellingen van Abbe
en Helmiioltz voor het geval van centrale stralen af, alsmede de

door Clausius gevonden afhankelijkheid der straling van den bre-

kingsindex van het medium.

Wat de toepassing op het oog betreft, zoo brengt de schrijver

Bosscha's berekeningen voor de waarde van de ééne van nul ver-

schillende optische constante, of m. a. w. van het vermogen van
het oog, in verband met den afstand van de sterren, die noo- afzon-

derlijk kunnen worden waargenomen en met Hèlmholtz's bepalino-

van de afmetingen der kegels en staafjes van het netvlies.

Omtrent het achromatiseeren van optische stelsels o-elukt het

den schrijver eene even eenvoudige als duidelijke voorstellino- te

18*
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geven. Hij merkt bierbij op, dat het bij afbeelding door centrale

stralen niet kan voorkomen, dat beelden van verschillende kleur

in een zelfde vlak liggen, doch niet even groot zijn. Om oculairen

van kijkei*s en microscopen te achromatiseeren, blijkt het voldoende

alleen het „vermogen" te achromatiseeren. Hij toont verder aan, dat

bij het oculair van Huygens aan deze voorwaarde geheel voldaan

wordt, en dat bij het oculair van Ramsden er slechts in zoover

van afgeweken is, als noodig was om het eerste brandpunt niet in

maar voor de lens te brengen.

Dr. SissiNGH wenschte vooral de voordeden der methode van

Bosscha in het licht te stellen door haar consequent toe te passen

op al de vraagstukken, die bij de afbeelding door centrale stralen

in een gecentreerd stelsel te pas komen. Hij heeft niet de aandacht

doeu vallen op hetgeen hij zelf tot afronding dezer leer heeft bijge-

dragen, doch dit met het in hoofdzaak reeds bekende samengesmolten.

Deze wijze van behandeling is zeker het best voor het beoogde [doel

geschikt.

Wat ons in de verhandeling van Dr. Sissingh het meest aantrekt

is, dat de schrijver zich met Bosscha geplaatst heeft op het stand-

punt van den natuurkundige, voor wien het van groot belang is

zich de eigenschappen van optische stelsels gemakkelijk voor den

geest te kunnen brengen, uitgedrukt in onmiddellijk aan de stelsels

waar te nemen grootheden.

Wy advisceren gaarne deze Verhandelingen in de Werken der

Akaderaie op te nemen.

H. KAMERLING H ONNES.

H. A. LORENTZ

De conclusie om deze verhandeling op te nemen in de Werken

der Akudcmic wordt goedgekeurd.

Physiologie. — De Heer Hamburoer spreekt j,Over de resorptie

van vel en zeep in den dikken en dunnen darm.^^

Inleiding.

Bij gelegonlieid van niijn onderzoekingen over de vcrdeeling van

vet over bloedlicliuanjpjeH en [)laHma onder den invloed der respirato-

riHche gaswisseling, heb ik enkcde proeven verricht, waaruit de gevolg-

trekking mocht afgeleid worden dat waarschijt) lijk d(! dikkit darm

bet vermogen bezit, met behulp vaii zijn bloedvaten vot to resor-
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beeren ^). Ik heb gemeend, deze proefnemingen, welke slechts eeü

voorloopig karakter droegen, te moeten voortzetten, omdat het hier

een vraagstuk geldt, dat uit een theoretisch en uit een praktisch

oogpunt van belang is te achten. Uit een theoretisch oogpunt, omdat

de bestudeering er van mede misschien eenig licht zal kunnen wer-

pen op onze in menig opzicht nog zoo onvoldoende kennis omtrent

de resorptie van vet in den meer gecompliceerd gebouwden dunnen

darm ; uit een praktisch oogpunt omdat het vraagstuk der rectale

voeding met vet, nog geen bevredigende oplossing heeft gevonden.

Veel is op het bedoelde gebied nog niet onderzocht. In 1874

verrichtten Czersy en Latschekberoer twee experimenten bij een

man, bij wien een anus praeternaturalis was aangelegd ^). Zij brachten

in de fistelopening bekende hoeveelheden eener vet-emulsie en kon-

den dan, door na eenigen tijd den inhoud uit te spoelen en daarin het

vet te bepalen, vaststellen hoeveel van de emulsie was opgenomen.

In 1891 hebben MuNK en Rosenstein 3) bij een meisje, dat een

chylfistel aan het been had, o. m. eenige rectale injecties van olie-

emulsie verricht en door quantitatieve bepaling van het vet in het

afvloeiende chyl uitgemaakt, hoeveel vet geresorbeerd was. Evenals

Czerny en Latschenberger vonden ook zij de resorptie gering.

Deucher ^) en Plantenoa ^) injecteerden bij menschen met een

normaal darmkanaal clysma's van eidooier en melk; ook hier bleek

vet geresorbeerd te worden; doch de resorptie was gering.

Is het dus door de onderzoekingen van Mükk en Rosenstein, van

Deucher en van Plantenga boven allen twijfel verheven dat uit

clysma's vet kan geresorbeerd worden, uitgemaakt is daarmede echter

niet, dat die resorptie geschiedt in den dikken darm. Waar is toch

de zekerheid, dat in de genoemde proeven niet een deel van het

clysma de vaWula Bauhini gepasseerd heeft ?

En wat de experimenten van Czerny en Latschenberoer betreft,

er zijn slechts twee proeven genomen en deze zijn in meer dan een

opzicht voor critiek vatbaar.

Bedenkt men nu verder, dat omtrent de wijze, waarop het vet in

1) Verhnnd. d. Koninkl. Akad. v. Wetensch. Dl. Til N» 10. 1894. p. 31.

'^) C/.ERNY en Lai-sciienbergkr, Physiologische Untersuchungen iiber die Verdaunng
mul Resorption ira Dickdarra. Virchow's Arcliiv B. 59. 1874. S. 179.

') MuNK en RosEXSTiiX, Zur Lehre von der Resorption im Darm, nacli Untersu-

oliungen an einer Chylustistel beiiu Menschen. Vihchow's Archiv B. 129. 1891.

S. 230 en 284.

^) Deucher, Ueber die Resorption des Fettes ans Klystieren. Deutscher Arcliiv f.

KHu. Medizin. B. 58. 1896. S. 200.

'•') Plantenga, Der Wertli der XiUirklvstiere. Diss. Freiburg i B. 1S93,
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den dikken darm zou geresorbeerd worden tot dusverre zelfs geen

hypothese is uitj^espreken, dan zal een onderzoek over het onderwerp

zeker niet overbodig schijnen.

In de eerste plaats nu wenschten wij met zekerheid te weten, of

de dikke darm inderdaad tot resorptie van vet in staat is.

I. Bezit de dikke darm het vermogen vet te resorbeeren ?

Bij een genarcotiseerden hond wordt een lis van den dikken darm

te voorschijn gehaald, van binnen gereinigd en door om snoering in

drie even lange deelen a, 6 en c verdeeld. In het middelste h wordt

een emulsie van lipanine (olijfolie met 6.4°/o oliezuur) in Nag CO3-OJI.

van ^'2% gebracht; in de uitwendige stukken a en c niets. De darm

wordt gereponeerd, de buikholte gesloten en 4 uren daarna wordt

de darm verwijderd en het dier door verdere toediening van chloro-

form gedood.

Van het middelste stuk i, dat geen vloeistof meer bevat wordt de

murosa uitgepraepareerd en fijngeknipt. De mucosae van de beide

uiterste (contróle)stukken knipt men eveneens, in twee schaaltjes,

fijn en voegt er zooveel van de emulsie aan toe als bij den aanvang

der proef in b geïnjicieerd was. In den inhoud der drie schaaltjes

wordt onder de noodige voorzorgsmaatregelen het vet bepaald.

P 11 O E F I.

lengte van de tlnrmstukken </, i en c 9 cM. In b worden 12.5 cc van een

5-procent8 lipanine-emulsie in NajCOj van '/3V0 gespoten. 4 nren daarna wordt

(Ie darm verwijderd. Isoleering der mucosae; fijnknippen. Bij de massa van

a en c worden 12.5 cc van de emulsie gevoegd. Na droging geeft de ex I motie

met aether de volgende resultaten.

Aelherresidu vnn dnrmstuk a (mucosn -f emulsie) = 0.685 Gr.

// // // c ( // // ) = Ü.G5» Gr.

Gemiddelde . . . =0.G4<) Gr.

Aetherresidu van dunnstuk b (mueosa + niet geresorbeerd vet) = 0.4'JÖ Gr.

Hieruit volgt, dat 0.649—0.499 = 0.150 Gr. vet in de 4 uren \iit darm-

stuk b geresorbeerd r.ijn.

Ken andere proef bij (en .tiul.r dier f^nl" een resorptie van O.INtBor.

Tot in 4 uren.

Dczo beide proeven en de vele andere, van welke in dit opstel

nog sprake zal zijn, (vcr^. o.a. p. 200), stellen het boven allen tivijfel

dat de dikke darm inderdaad het rermor/en bezit ^ vet te resorbeeren.

Frappant was, dut het ntuk />, bij opening nagenoeg ledig bleek to

zyn en fjroote retdropiiclH tegen het dijm vlies lagen. Dit gaf te denken.

Wiwrwliijulijk wa» do Niij COa-opJoHsing Hiiel geresorbeerd en daar-
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mede de emulsie opgeheven ;
dientengevolge moest het vet in eeü

toestand geraken waarin het niet of slecht opgenomen wordt.

Met deze voorstelling is in overeenstemming hetgeen men leert

bij MuKK en Rosenstein, dat namelijk van een emulsie van 15

gr. lipanine in een Na Cl-oplossing van 0.4 pCt., in 71/2— 9 uren

0.55 gr. vet uit de chylfistcl vloeide, maar dat de hoeveelheid 1.1

gr. bedroeg, dus ongeveer het dubbele, toen als emulgeerende vloei-

stof NagCOs gebruikt werd. Nu is het bekend, dat met NajCOa-
oplossingen een veel langer houdbare vetsuspensie kan worden ver-

kregen dan met NaCl-solutie. liet is dan ook gebleken, dat ook in

den darm, bij gebruik van Na2C03, de lipanine langer in geëmul-

geerden toestand blijft bestaan dan bij aanwending van Na Cl.

Na deze uitkomst, welke door andere proeven werd bevestigd,

scheen het ons van belang, de NagCOa-oplossi ng te vervangen door

een vloeistof waarin de emulsie bij oponthoud in den darm zich nog

langer zou staande houden. Het moest dus een vloeistof zijn, die

krachtig emulgeerend werkte en bovendien niet snel in den darm-

wand werd opgenomen. Sedert jaren gebruikt men voor praktische

doeleinden, clysmata van eidooiers, van room en van melk. Deze

vormen van emulsie schenen mij in casu reeds daarom minder ge-

schikt, omdat men hier met samengestelde mengsels te doen heeft;

in het bijzonder zijn het de eiwit-omhulsels der vetkorreltjes, waar-

door nieuwe factoren in het probleem der votresorptie worden inge-

voerd. Bovendien was reeds aan Deucher on Plantenoa gebleken

dat de hoeveelheid vet, welke de raensch uit bedoelde emulsies re-

sorbeert, slechts ongeveer 10 gr. per 24 uur bedraagt.

Ik kwam nu op het denkbeeld een vloeistof te beproeven, die

ook in den dunnen darm, bij de physiologischc emulgeering, een

grooten rol speelt, namelijk een zeepoplossing.

Nadat een voorloopige proef had geleerd, dat met een oplossing

van sapo medicatus de lipanine een emulsie vormt, welke zich in

den darm een geruimen tijd houdt, en dat daaruit op den duur veel

vet wordt geresorbeerd, weuschten wij eerst het gedrag van den

(likken uaiMi tegenover zeep te bestudeeren. Ook op zich zelf scheen

ons een dergelijk onderzoek niet zonder belang, aangezien in nor-

male omstandigheden niet onaanzienlijke hoeveelheden zeep in de

eontenta van den dikken darm voorkomen en men met het lot dezer

stof in dat gedeelte van den tractus intestinalis nog onbekend is.

II. liesorptie van zeep in den dikken darm.

Om te onderzoeken of in den dikken darm zeep geresorbeerd

wordt, hebben wij volgens drie methoden gewerkt.
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1". Hebben wij een zecpoplossing gebracht in een op twee plaatsen

afgebonden lis van den dikken darm. Nadat de lis in de buikholte

gereponeerd is, wordt zij eenige uren aan zich zelve overgelaten,

üit de hoeveelheid der nog voorhanden zeep maakt men op, hoeveel

geresorbeerd werd ^).

2^ Werd bij een genarootiseerden liond een lis van den dikken

darm te voorschijn gehaald, aan eene zijde afgebonden, en aan de

andere zijde voorzien van een buis, die in verbinding gebracht werd

met een op verschillende hoogte verstelbaren trechter. In den trechter

wordt een oplossing van sapo medicatus gebracht en aldus het

darmstuk gevuld. Van tijd tot tijd is het nu noodig het wegens

resorptie dalende vloeistof-niveau door aanvulling tot de oorspron-

kelijke hoogte te brengen.

Aan het einde van de proef wordt de inhoud van trechter, ver-

bindingsbuis en darm uitgespoeld en van dien inhoud benevens van

de mucosa het zeepgehalte bepaald. Trekt men die quantiteit af van

de in het geheel gebruikte zeepsolutie, dan houdt men over, hetgeen

geresorbeerd is.

3°. Dicht bij het coecum snijdt men den dikken darm door. Ver-

volgens worden de aldus ontstane uiteinden in den buikwand beves-

tigd*). Na genezing beschikt men dus over een vrij stuk dikken darm.

Daarin worden nu bekende hoeveelheden eener zeepoplossing per

rectum ingevoerd. Door na te gaan hoeveel zeep na een bepaalden

tijd nog in het darmstuk voorhanden is, kan men vaststellen hoeveel

geresorbeerd is.

Alle drie methoden nu leerden eenstenimifj duf de dikke darm in

ruime mate het vermogen bezit ^ zeep te resorheeren.

III. Wat geschiedt met de geresorhcerde zeep?

Door do onderzoekingen van J. MünK"*^} en van J. Munk en

A. RosENBTElN ^) is vastgesteld, dat de per os opgenomen vetzuren

in het lichaam als vet worden afgezet en als zoodanig grooten-

deelH reeds in do chylvaton verHchijnen. Het laatste is zeer

') Wij kunnen liicr niet in l)ij/.oii(lcrlic<lcn treden; men vindt die in ecu nou; te

vertehgnen o|)«tel in het Arciriv. f. Annt. n. [Miysiul. Physiol. Abtli.

*) De cbirurK Dr. Folmo wns /oo vriendclyk, bedoelden dnnniistcl voor mij Dim

te leggen.

*) J. BlUKK, Zur KcnntniM ilcr iU>dentnng dc0 Kettes nnd neiner Componenten nir

dpn StolTwrcIiwl. Vmciiow'» Anli I? M). ijjgo 8. 10.

*) \. c.
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floelmatig, want "'olijk Münk het eerst heeft opgemerkt, is de aan-

wezigheifl van betrekkelijk geringe hoeveelheden zeep in de bloed-

baan levensgevaarlijk; een intraveneuse injectie van 0.12 gr. zeep

bij 1 KG. konijn veroorzaakt reeds den dood.

Door deze proeven was het in hooge mate waarschijnlijk gemaakt,

dat reeds in de miicosa van den dunnen darm de vetzuren zich met

glycerine tot vet verbinden ^). En de voorloopige proeven van Ewald 2)

met fijngehakte mucosa van den dunnen darm hebben deze voor-

stelling bevestigd.

Daar nu geen grond voorhanden is, aan to nemen dat de zeep,

die in den dikken darm wordt opgenomen wol zonder schade in de

bloedbaan zou overgaan, scheen ons de hypothese, dat vetzuur ook

in den dikken darm in vet wordt omgezet, niet te gewaagd.

Om de hypothese aan de waarneming io toetsen, hebben wij in

drie richtingen proeven genomen.

P. Werd onderzocht of de mucosa eener darmlis, welke eenigen

tijd met zeepoplossing gevuld is geweest, een vermeerdering van

vetgehalte vertoont. (Zooals bekend is, kan men uit de normale

mucosa altijd eenig vet extraheeren)

2". werd nagegaan of de sub. 1 inderdaad geconstateerde vct-

vorming zich nog voortzet, nadat de darm uit het lichaam genomen

is en bij lichaamstemperatuur aan zich zelf wordt overgelaten. Ook
hier luidde de uitkomst bevestigend,

3^. werd onderzocht of de versche, nog levenswarme darmmueosa,

na fijngehakt te zijn en vervolgens met zeepoplossing te zijn bedeeld

waarin zich een weinig glycerine bevond, nog in staat was, zeep

in vet om te zetten.

Dit was inderdaad het geval. De omzetting was echter niet meer

te constateeren, wanneer de mucosa vooraf bij 80^ verhit was

geweest. Wij denken hier dus aan een fermentwerking.

Het valt dus niet te betwijfelen, of de in den dikken darm

geresorheerde zeep wordt in de mucosa, althans gedeeltelijk, in vet

omgezet.

IV. Resorptie van vet uit lipanine-zeep emulsie;.

Nadat alzoo gebleken was, wat met de in den dikken darm ge-

resorheerde zeep geschiedt, keerden wij tot ons uitgangspunt terug

en vroegen ons af, of in overeenstemming met de op p. 2G2/63

^) Omtrent den oorsprong der glycerine verkeert men nog in het onzekere.

") (!. A. Ewald. Ueber Fettbililung durcli die überlebende Darmscldeimliaut Arcbiv

f. Anot. u. Pbysiol. Pliysiol. Abth. 1883. Supplem. S 302.
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gegeven voorstelling meer vet geresorbeerd zou worden uit emul-

sies met zeepoplossing dan uit emulsies met Nag CO3

Om deze vraag te beantwoorden, werd een lis van den dikken

darm te voorschijn geliaald en door omsnoering in drie afdeelingen

van gelijke lengte gesplitst. In de middelste afdeeling h wordt een

lipanine — Na2 CO3 — emulsie gebracht, in a een lipanine-zeepemulsie.

De beide emulsies bevatten 20 cc lipanine op 80 cc emulgecrende

vloeistof (zeepolossing 5 pCt. en Na 2 COs-oplossing V2 pCtj. Het

darmstuk c. dient tot controle en bevat niets.

Na 5 uren wordt de darm verwijderd. Bij opening van h blijkt

van emulsie niets meer waar te nemen ; de afdeeling is ledig, doch

tegen de mucosa vindt men een vettige massa liggen. In a is nog

een fraaie emulsie aanwezig; van een vettige massa of vetdroppels

tegen de mucosa is geen sprake.

Yan beide stukken wordt inhoud en mucosa in behandeling geno-

men ter quantitatieve bepaling van het nog voorhandene vet.

Ook van het conti ólestuk c wordt de mucosa verwijderd en op

vet verwerkt; doch alvorens tot het laatste over te gaan, voegt men,

ten einde zooveel mogelijk fouten te eiimineeren, dezelfde hoeveel-

heid lipanine-zeepemulsie toe als oorspronkelijk in a was ingespoten,

dus in casu 20 cc.

De eerste proef leerde, dat uit de lipanine-zeepemulsie geresorbeerd

was 0.55N Gr. vet, terwijl in denzelfden tijd uit de lipanineNa2 CO3-

emulsiu slechts 0.t50 Gr. vet opgenomen waren.

Andeie experimenten gaven gelijkluidende resultaten.

Was het hierdoor zeker geworden, dat uit lipanine-zeepemulsios

meer vet geresorbeerd wordt dan uit Iipanine-Na2 CO^-emulsies, en

liet resorptievermogen van den dikken darm voor vet tot dusverre

te laag moet aangeslagen zijn, zoo scheen het ons om een denkbeeld

te krijgen van het resorbeerend vermogen van den dikken darm

gewenscht, dit te vergelijken met dat van den dunnen darm.

Een niet geringe moeilijkheid bij dezii vergelijking is gelogen in

do noodzakelijkheid om de grootte der resorptie tot gelijke slijmvlies-

oppervlakten terug te brengen. Wanneer men echter de mucosa

pnicparecrt, door een eircuhiire snede aan te leggen, welke tot aaii

do mucosa doordringt en vervolgens sercsa met muscularis van het

slijmvlies af te stroopcn, dan is het uiterst gemakkelijk, de oppervlakte

der mueusao van twco te vergelijkcni darmstukken te leeren kennen.

De proeven hebben nu geleerdj dat het resorptievermogen van den

dikken darm voor vet^ bij dat van den dunnen darm, onder de (jegcven

omstanditjhtden^ niet achterstaat.



( 2fi7 )

Ik zeg : „het re?,or[)tieven)io(/en'' en bedoel daarmede natuurlijk

niet, dat ook in het normale leven de dikke darm, per eenheid van

slijmvliesoppervlakte evenveel resorbeert als de dunne. Dat is

ook niet het geval. Immers aan den dunnen darm pleegt het vet

aangeboden te worden in een l)reiachtige, soms bijna vloeibare massa,

terwijl de dikke darm het vet moet opnemen uit een meer vasten

inhoud ; wat natuurlijk minder gemakkelijk plaats heeft. Bovendien

hebben de contenta, wanneer zij den dikken darm bereiken, reeds

het grootste gedeelte van het vet afgegeven en zal ook daardoor,

hetgeen in het normale leven de dikko darm aan vet opneemt, minder

bedragen dan hetgeen de dunne darm resorbeert.

Wat onze proeven leeren is dit, dat wanneer dezelfde lipanine-

zeepemulsie aangeboden wordt aan dikken en dunnen darm, door

de eenheid van slijmvliesoppervlakte ongeveer een gelijke hoeveelheid

vet geresorbeerd wordt.

Behalve in afgebonden darmlissen hebben wij nu ook nog de

resorptie van vet bestudeerd bij een fistel van den dikken darm. Bij

een grootcn hond zagen wij uit een lipanine-zeepemulsie ongeveer

10 gram vet in 12 uren tot resorptie komen.

Bedenkt men nu dat dezo quantiteit ongeveer dezelfde is, welke

Plantekga in 24 uren in maximo tot resorptie kon brengen bij

den mensch, wiens dikke darm een zooveel grootere slijm vliesopper-

vlnkte bezit dan die van den hond, dan wordt het bijzonder waar-

schijnlijk dat men ook bij den mensch, bij het gebruik van lipanine-

zeepemulsies een veel aanzienlijker vetresorptie tot stand zal kunnen
brengen, dan men tot nu toe met andere emulsies bereikt heeft.

De emulsie met zeepoplossing biedt nog het praktische voordeel,

dat ook do geresorbeerde zeep als zoodanig tot de vetopneming

bijdraagt, aangezien, gelijk wij hebben aangetoond, de zeep in vet

wordt omgezet.

Het zou vooral uit een practisch oogpunt van belang zijn, op

systematische wijze te onderzoeken, welke de meest gunstige verhou-

ding van lipanine en zeepoplossing zal zijn, en ook welke concen-

tratie men aan de zeepoplossing te geven heeft om de resorptie zoo

groot mogelijk te maken. Verder zal men dan langs systematischen

weg moeten uitmaken, hoe de grootte der resorptie samenhangt met

het volumen der geïnjicieerde emulsie en dus ook met de tijdelijke

volgorde der inspuitingen.

Wij hebben echter het (mderwerp in deze richting niet vervolgd.

Wel hebben wij ons beziggehouden met een andere viaag, name-

lijk deze: weikon weg volgt het vet in de mucosa.
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Y. Welken teeg volgt het vet in de ifiucosa 9

A priori mag men wel aannemen, dat de vetkorreltjes, na de

epitheliumlaag der Lieberkühnsche klieren te hebben doorloopen

en in de lymphspleten te zijn binnengetreden, althans voor een

deel met den lymphstroom zullen afgevoerd worden. Het overige

vet zou dan den weg der in de lymphspleten gelegen bloedcapillaria

moeten volgen, en aangezien in de mueosa van den dikken darm

het lymphvaatstelsel betrekkelijk weinig ontwikkeld is, zou het dan

zelfs niet onwaarschijnlijk zijn, dat de bloedcapillaria den voornaam-

sten afvoerweg vormden.

Intusschen zou de vraag kunnen gesteld worden : heeft men dan

op andere plaatsen wel ooit een overgang van vet in bloedcapillaria

waargenomen ? En dan denkt men in de eerste plaats aan den dun-

nen darm. Dat daar een groot deel van het vet den weg der lymph-

vaten (chylvaten) volgt, zal wel door weinigen betwijfeld worden

;

doch of ook de bloedcapillaria een deel van het transport voor hun

rekening nemen is tot dusverre nog altijd onbeslist gebleven.

Volgens Claude Bernard zou bij zoogdieren, gedurende de spijs-

vertering het serum der v. porta zoo wit als melk uitzien. Daaren-

tegen leerden vergelijkende onderzoekingen van het vetgehalte van

het bloed der v. porta en der a. carotis, op initiatief van Heidenhain

door BoRNSTEiN ^) ondernomen, dat het vetgehalte van het porta-

bloed geringer was dan dat van de a. carotis.

Ook de proeven van Zawilski^) schenen tegen een directe opne-

ming van vet door de bloedcapillaria te pleiten. I8V2 ^^^^ ^^^ ^^^^

nuttigen van een vetrijken maaltijd, terwijl de vetresorptie nog in

vollen gang was, werd de inhoud van den ductus thorac"cus naar

buiten afgeleid, zoodat hot bloed ^^GQ,r\ chyl meer ontving, liet vet-

gehalte van het bloed bedroeg slechts 05%; niet meer dus dan in

hongcrtocstand.

Tegenover de resultaten van Zawilski en Bornstein moeten

geplaatst worden die van VON Waltiihr ') en van Frank '). YoN
Walther conötalocrde dat van de 40—50 gr. van het geresorbeerdc

») Hrtdekhaiv, Iteitriige zur llistoloKie uud Physiologie der Diinndnrmsclileimlmut.

l'rUiOER't Archlv Suppl. 1888. S. 1)5.

*) Zawilski, Die Abfuhrwege des Fettcs. Arbeiten aus der pliysiologiscbeu Anatalt

f.\\ 1^ii«ig Jahrg. XI. 1876.

») vo:< Wai.tiirb, Zur Ii«hre von der Fcttrosorption, Du Uois-Hrymon'd's Arcbiv.

UttO. p. 828.

') VraKK, Die Renorption dor FpUmühkh d.i NnbningsfclUs mit l ni^cliiini; des

Hrii»l;;niigi'«i. Ibid. I8U2. p. 497.

DnM'irde, Zur Ubre der FHtrcNorplion. Ibid. 1804. p. SU 7.
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vet slechts een zeer klein deel door den ductus tlioracicus werd

afgevoerd. En Frank nam waar, dat na onderbinding van den

ductus tlioracicus, de resorptie van vetzuren in den dunnen darm

aanzienlijk was. „Deze waarnemingen", zegt Hammarsten terecht

in zijn leerboek over physiologische Chemie, „schijnen intusschen

nauwelijks op de resorptie van neutrale vetten bij den mensch onder

normale omstandigheden te kunnen worden overgebracht. MuNK en

ROSENSTEIN konden namelijk bij hunne onderzoekingen bij een meisje,

dat een lymphfistel aan het been had, ruim öO^/o van de per os

gegeven vetten in het chyl terugvinden."

Men ziet dat er omtrent een directen overgang van vet in de

bloedcapillaria nog weinig overeenstemming bestaat. Het wil mij

toeschijnen dat ik er in geslaagd ben, met zekerheid aan te toonen

dat in den dunnen darm van den hond de bloedcapillaria een aan-

zienlijk aandeel in de vetresorptie hebben.

Het experiment was het volgende.

Bij een in diepe narcose verkeerenden grooten bond wordt door

een spleet in de linea alba een lis van den dunnen darm te voor-

schijn gehaald. Tengevolge van een vetrijk maal (brood met veel

reuzel) dat het dier den vorigen avond laat ontvangen heeft, zijn

de chylvaten prachtig geïnjicieerd. Op afstanden van 17 cM. worden

bandjes door het mesenterium gestoken, vlak bij de aanhechting aan

den darm. Met deze bandjes zullen aanstonds darmstukken afgebonden

worden. Van het middelste darmstuk h worden de chylvaten zorg-

vuldig onderbonden. Van de aangrenzende stukken a en c niet. Ver-

volgens wordt de geheele lis flink uitgespoeld met een lauwwarme

NaCl-solutie van 0.9 pCt. Dan worden de bandjes aangetrokken en

aldus de lis in drie gelijke deelen verdeeld. In ieder der drie lissen

worden 25 cc. eener lipanine-zeepemulsie gespoten, welke bestaat

uit 200 cc. sapo medicatus van 5 pCt. + 50 cc. lipanine. Nadat

nog terzijde van a en c, twee stukken a' en c', na reiniging waren afge-

snoerd, werd alles in de buikholte teruggebracht en deze gesloten.

Na 5 uren wordt de darm van het steeds nog in narcose ver-

keerende dier verwijderd en het dier gedood.

De bepalingen van het vetgehalte van den inhoud der lissen

inclusive der mucosae brachten aan het licht, dat in 6, waar dus de

chylvaten onderbonden waren, toch geresorbeerd was 0.419 gr.;

terwijl in a en c, dus bi) niet onderbonden chylvaten, opgenomen

was, resp. 0.714 gr. en 0.697 gr. vet. Drie andere proeven gaven

een gelijkluidend resultaat.

Het lijdt dus geen twijfel of de bloedcapillaria bezitten het ver-

mogen in ruime mate vet te resorbeeren.
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Dit resultaat komt overeen met de proeven van Munk en Rosen-

STEIN bij den mensch, welke insgelijks leerden, dat slechts ongeveer

60 pCt. van het opgenomen vet door de chylvaten afvloeide.

Wat nu betreft de experimenten van andere onderzoekers, die een

direct aandeel der bloedvaten aan de resorptie ontkennen, komt het

mij voor, dat die van Zawilski, gelet op het tegenwoordige stand-

punt onzer kennis, niet meer het recht hebben een uitspraak te doen.

In de laatste jaren toch is gebleken dat in het bloed fermenten voor-

komen (lipolytisch ferment van Cohnstein en Michaëlis, lipase van

Hanriot), welke het vermogen bezitten vet om te zetten. Wanneer

dus Zawilski vindt, dat bij afvoer van het chyl naar buiten, het

bloed toch niet meer vet bevat dan er ongeveer in hongertoeatand

in gevonden wordt, dan sluit dit een opneming van vet door de

bloedcapillaria niet uit; immers bij de langzame resorptie die het

vet steeds on(Jcrgaat, kon hetgeen in de bloedbaan was overgegaan,

geregeld ontleed worden.

Op dienzelfden grond kunnen ook vergelijkende vetbepalingen in

verschillende bloedsoorten, zooals door Bornstein zijn uitgevoerd,

geen beslissend woord in de quaestie spreken. Daarbij komt nog,

dat bij die experimenten niet is gelet op de beteekenis van het

relatieve volumen vau bloedlichaampjes en plasma voor de samen-

stelling van het totale bloed in de beide gevallen.

Men kan zich nu verder afvragen, of de vetkorreltjes als zoodanig

in de bloedcapillaria worden opgenomen, dan wel eerst nadat zij

misschien in een oplosbare verbinding zijn omgezet.

De proef van Claude Bernard doet het eerste wel onderstellen,

doch sluit ook de tweede mogelijkheid niet uit.

Over deze vraag hoop ik weldra mededeelingen te doen.

Thans is reeds gebleken dat de bloedcapillaria in directen zin aan

de vctresorptie in den dunnen darm deelnemen en het dus ook in

den dikken dann iioogstwaarschijnlijk zullen kunnen doen.

J^ 6 s u m é.

1, Het kun thans als vastgesteld beschouwd worden, dat de dikke

darm v.ni den hond Ix-t vermogen bezit, vet te resorbeeren.

2. Dit vermogen is, in tegenstelling met hetgeen men tot dusverre

meende, aanzienlijk, on btaat zelfs bij dat viin «Umi dunnen darm

niet aelit(;r.
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3. Voor het tot stand brens^en van zulk een aanzienlijke resorptie

is het noodig een emulsie te nemen, welke langen tijd in den

darm kan blijven bestaan.

Het gebruikelijke Nao CO3 is voor de bereiding van zulk een

emulsie niet geschikt, nog minder het Na Cl, omdat beiden snel

geresorbeerd worden en de e'.r.ulsie daarmede ook spoedig wordt

opgeheven. Een oplossing van sapo medicatus echter blijkt aan

den gestelden eisch te voldoen,

4. Wat de zeepoplosaing zelve betreft, liet blijkt dat -deze, hoewel

veel langzamer dan het Nao CO3, geresorbeerd wordt en tijdens

de resorptie, althans voor een deel, reeds in do mucosa wordt

omgezet in vet.

Deze omzetting gaat in den uitgesneden darm nog voort; ja

zelfs komt zij nog tot stand wanneer de mucosa fijngehakt is.

Verhitting tot 80° echter heft genoemde eigenschap der mucosa op.

5. Wat aangaat den weg, dien het vet bij de resorptie in den dik-

ken darm volgt, is het zeer waarschijnlijk dat een deel er van

door de bloedcapillaria wordt afgevoerd. Althans voor den c?MMwe«

darm is dit door de boven beschreven proeven met zekerheid

aangetoond.

Wiskunde. — De lleor Cakdijsaal doet eene mededeeling: „Over

eene toepassing der inrolutint van hoofjeren graad^\

1. Een van de meest bekende vraagstukkeu uit de theorie van

den kogelsnedenbundel is de bepaling van het aantal bijzondei e

kegcïlsneden in zulk een bundol, waarbij men dan ééne gelijkzijdige

hyperbool, twee parabolen en drie rechtenparen verkrijgt. Meer

moeilijkheden biedt het overeenkomstige vraagstuk uit de meetkunde

in de ruimte, de bepaling van het aantal bijzondere kwadratische

oppervlakken in een bundel dier oppervlakken (-F^-bundel). Wel is

waar bewijst men gemakkelijk, dat er drie paraboloïden in een F^-

bundel voorkomen ; het opsporen van het aantal der andere bijzondere

oppervlakken biedt evenwel meer bezwaren.

Tot deze bijzondere oppervlakken kunnen de omwentelingsopper-

vlakken niet gerekend worden, daar deze aan twee voorwaarden

moeten voldoen. Maar wel behooren de orthogonale (rechthoekige)

liyperboloïden er toe, daar het zal blijken , dat deze slechts aan

céne voorwaarde gebonden zijn.

Het doel uu van deze mededeeling is na te gaan hoeveel recht-
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hoekige hyperboloïden zich in een algemeenen -F^-biindel bevinden en

vervolgens te bewijzen, dat de constructie daarvan zich tot een vraag-

stuk der synthetische meetkunde in het pLatte vLak laat terugbren-

gen, een vraagstuk, waarbij men de theorie der involutiën van

hoogeren graad moet toepassen.

2. Volgens bepaling is eene hyperboloïde rechthoekig, wanneer

de cyclische vlakken loodrecht staan op twee der beschrijvende rech-

ten. Op het voetspoor van Clebsch ^) kiezen we evenwel liever eene

bepaling, waarbij gebruik gemaakt wordt van de doorsnijding der

hyperboloïde met het vlak in het oneindige. Het onderzoek naar de

rechthoekigheid geschiedt dan als volgt: Men bepale de snijding der

hyperboloïde met het vlak in het oneindige (H^)
; daarna bepale men

de snijkoorden van H^ met den imaginairen cirkel (C^) in dat vlak;

valt de pool van een dier snijkoorden ten opzichte van C^ in B^j

dan is de hyperboloïde rechthoekig.

3. Door dit beginsel wordt het vraagstuk van de ruimte in het

platte vlak overgebracht ; bij de verdere behandeling doet zich evenwel

het bezwaar voor van eene imaginaire kegelsnede C^. Tot beter over-

ziclit der vraag vervangen we het vlak in het oneindige voorloop'g

door een willekeurig vlak en den imaginairen cirkel door eene reëele,

willekeurige kegelsnede en nu wordt de vraag als volgt geformuleerd:

Gegeven eene kegelsnede K^ en een buTidel kegclsneden, welks

eveneens bestaanbare basispunten 1, 2, 3, 4 zijn; eene kegelsnerle

L^ van den bundel te bepalen, zoodanig dat de pool van eene snij-

koorde van K^ on L^ ten opzichte van K^^ op L^ ligt.

4. Onderstellen we, dat L^ gevonden ware, dan valt omtrent de

oplossing nog de volgende opmerking te maken. Laat L^ do kegel-

snede K^ snijden in de punten Xj, Lg, Z3, L^, zij de pool van

Li L2 ten opzichte van K^ L^^ en laat L^ door L^^ gebraclit zijn

;

dan zal Z<*, volgens eene stelling, die bekend ondersteld wordt,

ook door de pool L^^ der overstaande koorde L^ L^ gaan 2).

Do punten 1, 2, 3, 4, L^ Z34 liggen dus op (5éne kegelsnede. Na

deze opmerking kan overgegaan worden tot de constructie der meet-

kundige plaals van do polen, die men verkrijgt, als men /.- den

gebeelcn bundel laat doorloopcn.

*) CLCBscii'IiiKDBMANlli VorlestiiiKeii über Geometrie, \\n\n\ 2, 'i'li. 1, p. 1!)r), w.wir

ook de IHtoratuur over dit omlerwcrp vermeld wordt.

*) I^BlME^tfaÖTeR, Theorie der Ke^eUcliniltr, II, :U(' Aull. p. 520, Aulgtibü UU.
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5. Zij ^^ eene kegelsnede van den bundel 1234; zij snijdt TiC^ in

de vier punten A^, A^^ A^, A^. Deze vier punten doen zes ge-

meenschappelijke koorden A^A^, ^i ^s? ^i^4» ^i^s» A^A^, A^A^

ontstaan, die aanleiding geven tot zes polen A^^ • • • -^34- Is A^

bewegelijk, dan ontstaan voor eiken stand vier nieuwe snijpunten

;

deze viertallen bepalen op A^^ een involutie van den vierden graad.

Het is namelijk duidelijk, dat wanneer A^ wordt aangenomen en de

kegelsnede A^ geconstrueerd, ^g» -^3 ®" ^\ ^P ^^ ontstaan en dat

omgekeerd wanneer een dezer laatste punten, b. v. A^^ wordt i\an-

genomen A^^ A^ en A^ ontstaan. De verbindingslijnen der viertallen

van punten omhullen eene kromme van de derde klasse Q i).

Wij kunnen den graad van de kromme C^ op de volgende wijze

bepalen : Construter een der gemeenschappelijke raaklijnen t^ van K^

en Q; laat 'I\ het raakpunt van <i met K^ zijn, dan is Jj een

dubbelpunt der involutie. Uit Ti kunnen nog twee raaklijnen aan

6*3 getrokken worden; zij snijden K^ in de vertakkingspunten der

involutie; deze verlakkingspunten zijn snijpunten van C^ en K^.

Daar uit het aantal G der gemeenschappelijke raaklijnen volgt, dat

er 12 dezer vertakkingspunten zijn, zoo snijdt C^ de kegelsnede K^
in 12 punten ; C^ is dus van den zesden graad en kan nu C^ ge-

noemd worden.

G. De meetkundige plaats der polen van de raaklijnen van C^

ten opzichte van K' is de wederkeerige poolkromme C'^ van C^-^

zij is van den derden graad en de zesde klasse. We denken ons nu

weder een punt Ayi op C^, dit is de pool van koorde A^ A^ van

K-^\ Al en A^ bepalen twee punten van de overeenkomstige kegel-

snede A^ van den bundel, die K^ nog buitendien in ^3 en J^ snijdt;

A^ snijdt tevens C^ in de zes punten A'^^, A'y^ . . . A\^. Maar bui-

tendien zullen nevens ^12 nog vijf andere polen op 6'^ ontstaan, de

polen der koorden ^1^3, ^1^4, ^12^3' ^2^4» ^3^4- Door het aan-

nemen van één punt op C'^ ontstaan dus twee groepen ieder van

G punten op C^, de groep A en de groep A\ Is een der punten A
willekeurig genomen, dan zal in het algemeen geen punt der groep

yl' met een punt der groep A samenvallen.

7. Uit het voorgaande kan men de navolgende gevolgtrekkingen

afleiden

:

*) K. Sturm, Die Gebilde ersten und zweiten Grndes der Liniengeometrie, I, p. 29.

MiLiNOWSKi, Zur Theorie der kubischen und biquadratischen Involulionen, Zeit-

schrift f. Math. und Physik, 19, p. 212 vg.

19
Verslagen der AfdeeHng Natuurk. Dl. VIII. A». 1899/1900.
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a. Nemen we opvolgend de punten ^Ijg, ^12, C'12 . . . op C^ aan,

dan ontstaan er evenveel groepen van 6 punten ; elk der punten

eener groep kan de geheele groep ondubbelzinnig doen ontstaan ; de

punten A, B, C . . . vormen dus eene involutie van den 6^*^" graad

op C^.

h. Insgelijks vormen de snijpunten A\ B\ C' . . . van de kegel-

sneden met C'^ eene involutio van den G***^" graad.

c. Met één punt der groep A komt ieder punt der groep A' over-

een ; omgekeerd komt met één punt der groep A' ieder punt der

groep A overeen ; de beide involutiën zijn dus projectief.

d. De coïncidentiepunten der beide involutiën bepalen de kegel-

sneden, die de oplossing geven van het vraagstuk (3).

8. De projectieve involutiën op denzelfden drager C^ zijn beiden

van den 6*^'''° graad ; zij hebben dus 12 coincidentiën ^). Deze coin-

cidentiën kunnen op de volgende wijze nader omschreven worden:

C^ snijdt K^ in 6 punten; deze 6 punten zijn tevens de raak-

punten op A"- van de gemeenschappelijke raaklijnen van ÜT^ en C^.

Hieruit volgt, dat dit punten zijn, voor welke de eindpunten der

snijkoorde in elkander gevallen zijn; alzoo zullen in deze punten

kegelsneden van bundel 1 2 3 4 iT^ aanraken. Denken we ons nu

een dezer punten 1\ gegeven, dan gaat door dit punt eene kegelsnede

van den bundel, en daar deze K^ aanraakt, valt de overeenkomstige

pool ook in 1\ ; hieruit volgt

:

De 6 snijpunten 'I\ . . . J]. van C^ en K^ zijn 6 der coïnciden-

tiepunten der beide involutiën ; er blijven dus nog 6 coïncidentie-

punten te bepalen. Noemen we deze punten ^jg, ^3^; B^2, B.^^; Cjg, C34;

dan zal de kegelsnede door A^2 ^^ i" -^i» -^21 -^S' ^4 snijden en

ook gaan door yl^^, de pool van A.^ A,^. Hetzelfde geldt van de

punten 7^13, B<^^; 6',2, Cg^. Het zestal punten kan dus in drie

tweetallen verdeeld worden.

Terloops zij opgemerkt, dat het gevonden resultaat iji overeen-

stemming is met het feit, dat O kegelsneden van een bundel raken

aan eene willekeurige kegelsnede.

9. De gevonden drie tweetallen punten bepalen do drie kegel-

sneden, die aan de vraag zullen voldoen. We laten hier oven wel

nog eene tweede afleiding volgen, die, zooals blijken zal, in verband

') E. KöTTBR, (inindziige eiiier rein geoniotrijjcheii Theorie der iilj^ebruisclien ebenen

Curreo. p. 88 vg.
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staat met de theorie der dubbelpunten van krommen van hoogeren

graad.

Zij weder A^ eene kegelsnede van den bundel door 1 2 3 4; we

denken twee der snijpunten van A^ met K' geconstrueerd b.v. Ai

en ^2 benevens de pool Ai^ van Ai A^ ten opzichte van AT 2 (zie fig.)

De raaklijnen Ai Ai^ en A^ ^13 snijden de kegelsnede A'^ ten

tweeden male in de punten Pj en Pgj op dezelfde wijze kan men
ook de raaklijnen in de punten A.^ en A^ benevens hare tweede

snijpunten P3 en P4 bepalen. Wanneer A^ den geheelen bundel

doorloopt, beschrijven Pj, Pg, P3, P4 eene meetkundige plaats
;
gelijk-

tijdig beschrijven de polen Ai^ . . . ^34 de vroeger gevonden meet-

kundige plaats C^. De kegelsneden, die de oplossingen vormen van

het gestelde vraagstuk (3), zullen nu gebracht moeten worden door

de snijpunten der kromme C'^ met de meetkundige plaats der punten

Pj» P2» -'s» -^-1 •

10. Ter bepaling van den graad der laatstgenoemde meetkundige

plaats, neme men eene rechte l en bepale hoeveel punten deze er

19*
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mede gemeen heeft. "We nemen weer een punt A^ op l aan, trekken

hieruit de twee raaklijnen aan K^ en construeeren door elk der

raakpunten de kes^elsnede van bundel 1 2 8 4; daar er alzoo twee

kegelsneden geconstrueerd kunnen worden, zullen er vier snijpunten

A\j A'2, A'^, A'4 op l ontstaan. Met één punt A^ komen dus in de

ontstaande correspondentie 4 punten A' overeen. Construeert men

omgekeerd de kegelsnede door A\ gaande, dan gaat deze ook door

een der andere punten A' b.v. A'q] zij bepaalt vier snijpunten met

K-'j de raaklijnen aan K^ door die snijpunten bepalen, behalve ^j,

nog drie punten A2, ^3, ^4 . Hieruit volgt dat met een punt A

4 punten A' overeenkomen en met een punt A' vier punten A.

Tusschen de punten A en A' bestaat dus ecne projectieve verwant-

schap 4—4, waaruit 8 coïncidentiën voortvloeien : de gezochte meet-

kundige plaals snijdt alzoo l in 8 punten, is dus eene kromme van

den 8»*^ graad.

11. Deze kromme is evenwel in twee deelen te splitsen. Het

is duidelijk, dat tot de snijpunten van raaklijnen aan K^ met de

veranderlijke kegelsnede A^ ook K^ zelf behoort; de overschietende

kromme zal dus van den zesden graad zijn ; we moeten nu nagaan

of zij ook bijzondere punten zal hebben. Deze zijn de volgende

:

a. De punten 1, 2, 3, 4 zijn dubbelpunten van K^. Om dit te

bewijzen beschouwen wc het punt 1 en trekken daaruit de raak-

lijnen tl en «2 aan K^. Er is eene kegelsnede van bundel 12 3 4,

die door het raakpunt van <i gaat en een tweede door het ratikpunt

van «2; bij de beweging van de kegelsneden van den bundel zal

dus 1 als punt der meetkundige plaats tweemaal doorloopen worden,

1 is dus een dubbélpunt, zoo ook 2, 3 en 4.

Ij. De snijpunten van K^ met C^ zijn dubbelpunten. C^ is nl.

fle meetkundige plaats der polen A^^ . . . A^^, 'm deze polen komen

twee raaklijnen samen; dit punt wordt dus bij de beweging door

den bundel eveneens tweemaal doorloopen. blijkbaar heeft men hier

te doen roet snijpunten van C'^ en A"", die niet tevens op Ü^* liggen,

alzoo zijn dit de 6 vroeger gevonden punten A^^, -^34; -Bj^, -B34;

12. Nu blijkt liet, dut de kromme A'» 10 dubbelpunten heeften dus

unicurHaul is; vun «loze punten liggen er 6 op 6'^; de overige 4 zijn

1, 2, 3, 4, Daar de (> dubbel|)unten 12 snijpunten van A'" m(>l C'^

vertegenwoordigen, zijn or nog G Hnijpunt(;n meer; dit zijn nu blijk-

baar de punten, wnar r tcvc^ns A'« snijdt, zoodat hiermede alle

snijpunten van C'-^ en A'" gevonden zijn.
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Het is verder duidelijk dat de kromme K^ de kromme K^ in de

zes gemeenschappelijke punten aanraakt, zoodat zij er verder geen

punten meer mede gemeen heeft.

Verder zij opgemerkt, dat de 10 dubbelpunten een bijzondere

ligging ten opzichte van elkander hebben. Zij zijn zoodanig gelegen,

dat gedurig twee der punten A met de vier punten 1 2 3 4 op

eene kegelsnede liggen. Dit stemt overeen met de meetkundige

waarheid, dat de 10 dubbelpunten eener kromme van den zesden

graad geen geheel willekeurige ligging ten opzichte van elkander

kunnen hebben.

13. De stelkundige berekening geeft een ovoroonkomstig resultaat.

Zij do hyporboloïde:

fiX' y* z"

Deze is rechthoekig: als

1
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waaruit, na eenige herleiding, als betrekking der coëfficiënten

:

27 A^ — ZGAB + 8C=0 .

In de coëfficiënten der algemeene vergelijking uitgedrukt wordt dit:

27 (aji -I- 022 + «33)^ —
/ 2 2 2 \— 36 (aii + 022 + «33)
(^

«11 «22 + «22 «33+ «33 «11 — «12~ «23 "~
^31

J "^

+ 8(aii «22 «33) = o »

zoodat men ziet, dat dit eene betrekking is, waarin de coëfficiënten

in den derden graad voorkomen.

Heeft men nu een bundel oppervlakken van den tweeden graad,

zoo substitueere men voor au de waarde au + ^^ii? ^^i' oplossing

van k verkrijgt men eene derde machtsvergelijkiug, waaruit blijkt,

dat er drie rechthoekige hyperboloïden in den buudel zijn, een

resultaat, dat met de uitkomst der meetkundige beschouwing strookt.

Tot nu toe heeft de behandeling van het vraagstuk een algemeen

karakter gedragen. Voor het volledig inzicht moet natuurlijk de

willekeurige kegelsnede K^ door den imaginaircn cirkel vervangen

worden ; tevens zijn er vele bijzondere gevallen. Dit voert evenwel

tot beschouwingen van te groote uitgebreidheid ; deze mededeeling

worde dus hier afyfesloten.'o'

Wiskunde. — De Heer W. Kapteyn doet eene mededeeling

:

„Over eenige bijzondere gevallen van de differentiaal-vergelij-

king van MouoE."

Stellen als gewoonlijk /?, 7, r, «, t de eerste en tweede differentiaal-

quoticntcn eener functie - van twee onafhankelijk veranderlijken

X en y voor, dan is de hierbedoclde difterenliaal- vergelijking

Ur-\-2K8-\- Lt-\-M=Q

waarin //, -^, Tj en M functiën zijn van ir, y, «, p en 7. Voor do

oplosriing dezer dinerontiaal-vergelijking heeft MoNdK eene methode

gegeven, die berubt op het vinden van twee intermediaire integralen

van drn vorm

.*=/(ü)

waarin « en t> af hanki^lijk zijn van '•, y^ -, /; v.n ij en ƒ oono wille-
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keurige functie voorstelt. Deze methode is echter gebrekkig, duar

het bestaan van intermediaire integralen afhangt van zekere betrek-

kingen tusschen de coëfficiënten ƒ/, üT, L en 3f, die tot dusverre

niet bekend zijn. Ten einde deze methode meer praktisch te maken,

heb ik getracht deze onbekende betrekkingen op te sporen. Deze

betrekkingen zijn echter van zeer ingewikkelden aard; het is daar-

om dat ik mij aanvankelijk heb bepaald tot de eenvoudige gevallen,

waarin de vergelijking van Moxoe slechts uit twee termen bestaat.

Voor deze gevallen is het mij gelukt de noodige en voldoende voor-

waarden te vinden, waaraan de eenig overblijvende coëfficiënt moet

voldoen, zoo men onderstelt, dat de vergelijking twee intermediaire

integralen bezit.

Uit deze voorwaarden heb ik voorts de meest algemeene vormen

voor den eenig overblijvenden coëfficiënt afgeleid en de bijbehoorende

beide intermediaire integralen bepaald.

De uitkomst van dit onderzoek, voor zoover betreft de meest

algemeene vormen van den coëfficiënt en de beide bijbehoorende

integralen zijn de volgende; daarbij stellen telkens ƒ, qp, ip wille-

keurige functiën voor van de argumenten die, waar het noodig is»

tusschen haakjes vermeld zijn.

I. r — A« = 0.

In dit geval is

A =

en zijn de inteimediaire integralen

J f" r ^^ '^^ ^

J fp

— (p — ip)—Jv d'J = f(p)

JI. r-Xh = 0.

We hebben hier gemakshalve de onbekende coëfficiënt door het

quadraat eener functie X voorgesteld ; voor den algemeensten vorm
van X viuden we dan :

Xz=z
AjAEN- Z-^) -f 2AXZp — A{X^ - \U/^)p"
Z^ — AE{X^ — i/^'^^^^AYZq'-f'A^ Nq^

waarm
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X= As-\- C, Z—Az-]-B, Y=27j — 2/ + /3.

^' = Q/-y) iy-7 + ft)

en Aj Bj C, -E", /? en / willekeurige constanten aanduiden.

Om de intermediaire integralen hier eenvoudig te kunnen uit-

drukken, selirijveu we:

dv ar

oq op

^(M = 5 ^ V + 0^ — ^'i) ^d^ d.y de

oq op

d-p d?/ d^^

De beide intermediaire integralen zija dan

.f^a)_ iB(X)}

l' -^ iA{A)\

A,^^ iB^il))

wanneer onder A%X) wordt verstaan (
„ A „ ) eu evenzoo onder

\o'/ op^

In dit jjjeval is alleen noodig d:)t ^ onafhankelijk is van q. Men
vindt dan de beide intermedijiire integralen door uit het systeem

Hinuiltane differentiaal- vergelijkingen

dx dz dp dy

l
""

p
"~

l{r,y,z,p)
~~

O

de drie onufhankclijko integralen n, v en w te bepalen on deze te

verbinden tot

u=f{w).
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IV. s-h = 0.

Hier moet

en zijn do beide intermediaire integralen

pe '^ —y- W'/=yT')

(l - 7'»)y + ^'t + ƒ f^'^-^ =yi7)-

Stelt U eene willekeurige functie van ^, y en ^ voor, dan moet

zijnde

waarin If eene willekeurige functie van x en ^ beteckent. Deze

uitkomst werd reeds aangegeven door Goursat, Equatio:saux déri-

vées partielles du seoond ordre II p. 88.

Do beide intermediaire integralen worden hier

YI. <-A = 0.

In dit geval is alleen noodig dat X onafhankelijk is van p. Men
vindt dan de intermediaire integralen door de drie integralen «, r, w van

dx dy dz dq

O 1 g A(^,y,?,y)
^

te verbinden tot

u=/(r)
u=fiv,).

Opmerking. Het schijnt dat de vorm sub I nog algomeener ge-

kozen kan worden.
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Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt een opstel

aan van den Heer Ernst Cohen : „ De Enantlotropie van

het Tin. (III).

1. Bij de voortzetting van het onderzoek over de beide moditi-

katies van het tin werd in de eerste plaats, ten einde het verschijn-

sel op grootere schaal te kunnen waarnemen, een groot blok Banca-

tin van ± V2 kilo met grauw tin geënt en daarna, in aanraking

met pinkzoutoplossing, gedurende 3 weken op — 5° C. gehouden.

De bijgaande figuur, naar een photographic gemaakt, toont, dat het

geheele oppervlak bezaaid is met de grauwe wratten, waartusschen

nog slechts op enkele plaatsen het metaal in de oorspronkelijke zil-

verwitte kleur is waar te nemen.

Nu eenmaal de omzetting is ingeleid, gaat de verwoesting bij

kamertemperatuur voort.

2. Dat het verschijnsel van den spontanen overgang van het

witte tin in de grauwe modifikatie zich ook hier te lande heeft

voorgedaan, moge blijken uit de volgende meedeelingen, die ik aan

Dr. van der Plaats te Utrecht te danken heb. In 1883 werd

ontdekt, dat het water der Utrechtsche Waterleiding lood bevatte.

Sedert dien tijd werden uitsluitend looden buizen met tinnen voering

in gebruik genomen. In het begin van 1884 deelde de firma Ham-
burger te Utrecht, welke die buizen maakte, mede, dat een aantal

blokken Banca lin in haar magazijnen grauw en bros waren geworden.

Bij analyse vond Dr. v. d. Plaats, dat het grauwe metaal 99,0 pCt.

tin bevatte on dus als zuiver tin was te bcschouw(Mi. Met borax

en cyaankalium omgesmolten, («itstond er een behoorlijke regulus

van gewoon tin. De firma Hamburoer smolt daarna de grauwe
blokken tin eveneens op die wijze om, jammer echter, ook een hoopje,

dat Dr. v. d. Plaats nader liad willen cmderzoeken.

Interessant is verder het teit, dat, toen Dr. v. d. Plaats later

met den Heer Cornelis de Groot, oud-clu^f van het mijnwezen in

Ned. ïndië, oen dor pionieren van de Biliton-Maatschappij, over het

vorsehijnHol 8prak, deze antwoordde, dat h(!t vcirschijnsel hem bekend

wjw en djuinum toevoc'gdo: „Mn het is gcMunkkelijk W(\<>- te ikmikmi :

wij /.viUiW zulk tin maar in d(! zon, door lust iiclil verdwijnende vlekken."

Dat bior do warmtc'stralen, niet do lichtstralen, de oorzaak van

hot verdwijnen dor vlokken zijn, zal men uit het hier en vroeger

mcogodoolde gemakkelijk inzien.
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3. In de vorige meedeeling (II) is er op gfewezen, ^) dat de snel-

heid der reactie

wit tin "* grauw tin

van — 83° C. af stijgt, bij — 48° een maxima waarde bereikt, om
ten slotte, bij + 20° C. nul te worden.

Gelijk de kurve in die raeedeeling doet zien, is de snelheid tus-

sehen + 10° en + 20° uiterst gering. Er zouden, indien men de

omzetting in dat temperatuurinterval wilde bestudeeren, waarne-

mingstijden van vele jaren noodig zijn.

Omgekeerd, wanneer men over een stuk tin beschikt, dat gedu-

rende zeer langen tijd aan temperaturen binnen dat interval is bloot-

gesteld geweest, dan bestaat de mogelijkheid, dat zulk een stuk van

de witte in de grauwe modificatie is overgegaan.

4. Door de welwillendheid van Dr. W. Rkinders, op dit oogen-

blik te Londen vertoevend, en van Dr. Gowlakd aldaar, kwam ik

in het bezit van een stuk van een antieke tinnen schaal, opgegraven

in Engeland in de buurt van Appleshaw, Hants.

Omtrent de voorwerpen, op die plaatn in een oude Romeinsche

villa opgedolven, zegt Enoleheart*J in een verhandeling, dateerend

van 25 Nov. 1897:

About the set of metal vessels from Ajtpleshaw now exhibited, I

will say little, since they are submitted for the opinion of experts.

It was my curious good fortune to hit upon them at once in a

fii-st experimental trench dug on the site already mentioned, one mile

soutli of my house. They ap|)eared to be designedly bidden in a

pit sunk through a cement floor, 3 feet below the surface of the

field. The smaller vessels were carefully covered by the larger dishes.

One suggestion I may make with regard to their date. Lying at

the floor below which they were buried was a fragment of wall

piaster hearing a peeuliar pattern of red flower buds on a white

ground, absolutely identical with piaster found in the Clanvil Ie Villa.

Now the inscribed stone found in the latter proves that the house

was inhabited in the year 284 a. D., while the coins cease with

Decentius, 351 a. D.

') Verslag der Vergader, van 30 Sept. 1S99, pag. 102.

-) On soiue Buildings of the Eomano-British Period, discovered at Clanville,

near Andover and on a Deposit of Pewter Vessels of the sarae Period, found at Ap-
pleshaw, Hants, comraunicated to the Society of Antiquaries by the llev. G, H.
Engleheart, M. A., with appendixes by Charles H. Read Esq, Secretjiry and ^Villiara

Gowland, Esq. F. S. A. F. C. S., Associate E. S. M.
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Tlioreforö, on the not unreasonable sapposltioiis (1) that the pias-

ter as föund represeiits the wall-decoration of the houses at the

time of their destruction or abandon ment, (2) that the identity of

design shows a correspondence of dates, (3) that the vessels were

concealed when the house was abandoned, we may assign the ves-

sels to a period not by many years removed from 350 a. D.

Dr. GowLAKD ^) voegt hieraan de volgende opmerkingen toe om-

trent de schaal n**. 27, tegenwoordig in het Britsch Museum te

Londen bewaard.

^27. Portion of low vase, probably of oval section ; foot rim.

Height 2V2 inches, diameter uncertain, about 8 inches.

Composition

:

Tin Lead Iron Copper Oxygen, carbonie -» acid and loss

94.35pCt 5.06 tracé tracé 0.59.

The extraordinary molecular change which the metal of this ves-

sel has undergone is of more interest to the physicist and metallur-

gist than to the antiquary; a brief note respectingit, however, cannot

be omitted here. The metal is not much oxydised, yet it is so ex-

ceedingly brittlc that it can be easily broken with the fingers. The

effect of time upon it has resulted in a complete alteration of its

molecular structure, the mass of the alloy being converted into an

agglomeration of crystals, and to this its brittleness is due. On
melting and casting a small fragment I found that the cristalline

structure disappeared and the metal regained its original toughness."

Deze waarnemingen pasten zoo geheel in het kader der tot dus-

ver verkregen resultaten, dat het alleszins der moeite waard scheen

om na te gaan, of het tin van de beschreven schotel in de grauwe

modifikatie was overgegaan.

5. Een dilatometer werd met 4.8 gram van het materiaal, af-

komstig van de antieke schaal, gevuld. Als meetvloeistof in do

kapillair diende ])etrolcum. De dilatometer werd in een bad ge-

bracht, welks temperatuur langzaam steeg. De intredende omzetting

verried zich aan een sterke daling van het petroleumniveau in do

kapillair. Die daling bedroeg 537 mm.

Het witte tin waH dus in de grauwe modilikutic^ omgezet geweest.

De volgend»! kleine berekening doet zien, dat do overgang vrij

wol volledig had plaats gevonden:

Nemen wij als s. w. van het witte tin voorloopig 7.3 aan, als

*) L o. p«g. U en U.
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dat van het grauwe 5.8, dan moeten de 4.8 gram, die volgens

GowLANDs analyse 94.35 pCt. tin bevatten, bij den overgang grauw

tin -» wit tin een volumeafiiame van

4.8X0.943 4.8 X 0-943— = 0.16 ccm.
5.8 7.3

vertoonen.

1 mm. der dilatometerkapillair had een inhoud van 0.00028 ccm.,

537 mm. daling correspondeeren dus met een volumeafname van

het tin van 587 X 0.00028 ccm. = 0.15 ccm.

Terwijl dus, indien het witte tin geheel in de grauwe modifikatie

ware overgegaan , de volumeafname bij de dilatometerproef had

moeten bedragen O.IG ccm., vinden wij 0.15 ccm.

Wij mogen uit deze proef concludeeren, dat inderdaad het witte

tin der antieke schotel nagenoeg geheel in de grauwe modifikatie

was overgegaan.

Nadere inlichtingen omtrent de jaartemperatuur der streek, waar

de bedoelde schotel was opgegraven, heb ik aan Dr. van dek Plaats

te Utrecht te danken.

Volgens Bartholomew, Physical Atlas, Edinburgh, 1899, is de

gemiddelde jaartemperatuur aldaar 10° C. Aan de aardoppervlakte

is de jaarlijksche schommeling ± 12**.2. Onder den grond is die

natuurlijk geringer. Seculaire variatie is niet bekend. Uit deze be-

richten blijkt dus, dat de temperatuur, aan welke de schotel ge-

durende de 22 eeuwen is blootgesteld geweest, niet gedurende lange

perioden boven 20° C. gestegen kan zijn.

6. In de vorige meedeeling over de enantiotropie van het tin is

de snelheid der omzetting.

Wit tin -» grauw tin

bij verschillende temperaturen bepaald. Daar nu gebleken was, ^)

dat de omzetting

grauw tin —^ wit tin

(d. i. boven + 20° C.) zonder toevoeging van pinkzoutoplossing

bij 25° nog zeer langzaam verloopt, scheen het mogelijk ook boven

de overgangstemperatuur die snelheid te bestudeeren.

Bij de tot dusverre onderzochte systemen, die een overgangspunt

vertoonen, heeft de omslag boven die temperatuur zoo snel plaats,

dat snelheidsbepalingen onmogelijk worden.

Ik vulde een dilatometer met ± 30 gram grauw tin en vulde

hem met water als meet vloeistof aan. Op deze wijze kan men het

zuivere verschijnsel bestudeeren.

^) Verslag der Vergad. van Juni 181)9. Pag. 38.
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De dilatometer werd in een thermostaat j^eplaatst, welks temperatuur

met een eleetrisclien regulator binnen 0,03° konstant gehouden kon

worden. Op de porseleinen millimeterschaal achter de kapillair werd

nu de stand der vloeistof telkens afgelezen ; de bijbehoorende tijden

werden met een chronometer (in V5 sec.) genieten.

Ten einde de massa, die zich omzette, bij alle temperaturen als

konstant te kunnen beschouwen, liet ik bij elke temperatuur slechts

weinig tin omzetten.

Temperatuur



ERNST COHEN, De Enantiotropie van het Tin dH).

BLOK BANCA TIN MET TINPEST.
Geënt met grauw Tin ; in Pinkzoutlossing.

27 Sept.— 13 Oct. 1899. Temp. —5° C.

Vergrooting ly, lin.

Verslagen der Afdeeliug Natimrk. Dl. VIII. A». 1899/1900.
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Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt een opstel

aan van den lieer Ernst Cohen : „Z>e vermeende Identiteit

van rood en geel Kwikoxijdy (Eerste mededeeling).

1. Eenige jaren geleden, (1895), gaf Ostwald in een referaat ')

over Varets thermochemische bepalingen, ^) het roode en gele kwik-

oxyd betreffend, als zijne mcening te kennen, dat het twijfelachtig

was, of die niodifikaties isnmeer zijn. Hij voegde dmirmin de op-

merking toe: „waarschijnlijk zijn zij alleen door de grootte der

deeltjes, d. w. z. mechanisch verschillend."

Korten tijd na dit referaat heeft Ostwalü het resultaat van eenige

metingen meegedeeld, ^) die op zijn verzoek door Thor Mark waren

uitgevoerd, ten einde te onderzoeken, of wij hier vooreen geval van

identiteit of isomerie staan.

Ostwald komt tot het besluit : „die beiden Arten des Quecksilber-

oxyds sind nicht mehr verschieden als kristallisiertes und gepulvertes

Kaliumbichromat (welche einen almlichen Farbenunterschied zeigen);

sie sind nicht isomer, sondern identisch."

Deze conclusie is gevestigd op de volgende proefnemingen: Een

elektrische cel, opgebouwd volgens het schema:

Kwik I
^^^"'^ "^y'*

'

^^'''^ ''^y^
' Kwik^^^^

I

in kaliloog
I

in kaliloog
|

^^^^

vertoonde volgens de metingen van Mark een potentiaalverschil

kleiner dan 0,001 Volt, diiiir, gelijk Ostwald zegt, „mit dem be-

nutzten Elektrometer, welches 1—2 Millivolt messen Hess, kein

Ausschlag bcobachtet werden konnte."

Behalve deze elektrometrische oplosbaarheidsbepaling werden nog

oplosbaarheidsbepalingen der beide oxyden in broomkaliumoplossing,

joodkaliumoplossing en natrium thiosulftwtoplossing uitgevoerd. De
alkalisch geworden oplossingen *) werden na de verzadiging met

HCl getitreerd. Daarbij verbruikten telkens gelijke volumina der

Broomkaliumoplos- Joodkaliumoplos- Natriumthiosulfaatop-

sing na verza- sing na verza- lossing na verzadi-

diging met diging met ging met

Rood oxyd. Geel oxyd. Rood oxyd. Geel oxyd. Rood oxyd. Geel oxyd.

6,16 ccm IICI. 6,20 ccm. HCl. 49,82 ccm. HCl. 49,64 ccm. HCl. 51,84 ccm. HCl. 51,98 ccm. HCl.

51,75 „ 51,80

51,81 „ 51.82 „

') Zeitschrift für physikalische Chemie 17. 183 (1895).

•-) C. R. 120. 622 (1895)., Anii. de chim. et de phys. (7) 8, 79 (1896).

2) Zeitschrift für phys. chemie 18, 159 (1895).

*) Zie Bersch, Zeitschrift für phys. Chemie 8, 383 (1891).
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„Durch dicse Veisiiche ist übereiustimmend bewiesen, dass die

freie Energie der beiden Formen des Oxyds gleich ist; da durch

die Yersuche vou Varet das gleiche für die (/^'Sö^w^e Energie bewiesen

ist, so geht notwendig der oben gezogene Schluss hervor, dass beide

Formen identisch sind."

2. Bij mijne onderzoekingen over het verschil in vrije energie

der beide isomere vormen van het tin, het grauwe en het witte, ^)

waarvan ik de details der metingen binnenkort zal meedeelen, was

mij gebleken, dat dit verschil bij die vormen zeer gering is. Zelfs

wanneer meu vrij ver (20 graden b.v.) van de overgangstemperatuur

verwijderd is, is dit verschil van de orde van slechts enkele

Millivolts.

Wanneer men nu in een geval als bij het tin, waar de isomerie

zoo duidelijk uitgesproken is, slechts dergelijke kleine verschillen

tusschen de vrije energie der modifikaties vindt, dan ligt het voor

de hand aan te nemen, dat de maat met welke Ostwald in het

geval van het roode en gele kwikoxyde heeft gemeten (1^2 Milli-

volt) veel te groot gekozen is om met alle zekerheid tot het niet

bestaan van een verschil in vrije energie der modifikaties te mogen

concludeeren.

Ik besloot dus het verschil in vrije energie tusschen rood en geel

kwikoxyd te bepalen, daarbij als eenheid kiezende eene maat, die

duizend maal zoo klein was als die van Ostwald (Viooo millivolt).

3. Er is in 1892 een onderzoek verschenen vau Glazkbrook

en Skinnkr ") waarin een aantal waarnemingen beschreven staan,

die implicite van belang zijn voor de vraag, die ons hier bezighoudt

:

Glazebrook en Skinner onderzochten de E. K. van het Goüy
normaal element, ^) dat aldus is samengesteld

:

Hg — HgO — 10 7o Zinksulfaatoplossing — Zn.

en vonden een groot verschil tusschen de E. K. der elementen, ge-

construecTd met geel resp. met rood kwikoxyd.

Zij vonden voor de E. K. van het GouY element met rood oxyd

op den bodem 1,384 Volt, voor die van het element met het gele

oxyd op den bodem 1,391 bij 12° C.

Hieruit zou men beuluitcn, dat het verschil in vrije energie tus-

>) Zie Eknit Coiikn, Kvti nieuwe soort overgougselementen (zesde soort) deze Ver-

slagen 1899 pag. 106.

7) Phil. Trans, of tlie itoyal Hociety 183. 367 (18U2).

>) Joiinial de lliysique Tomé VU (1888), p. 582.
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schen rood en geel kwikoxyd van de orde 7 Millivolts was, terwijl

OsïWALD dit als kleiner dan 1 Millivolt aangeeft.

Ook van deze zijde scheen een uitvoerig en nauwkeurig onder-

zoek gewenscht.

4. Bevreemdend was het reeds aanstonds, dat noch Ostwald
noch Glazebrook en Skinner iets zeggen over de zuiverheid der ge-

bruikte stoffen, terwijl die toch, bij de groote gevoeligheid der elektrische

metingen, van het hoogste belang is. Sporen van verontreinigingen

kunnen immers bij bepalingen, als door hen uitgevoerd, enormen

invloed op de gemeten E. K. uitoefenen.

Hierbij komt, dat de bereiding van absoluut zuiver kwikoxyd,

zoowel van het roode als van het gele, tot moeil ij icer preparatief che-

misch werk gerekend moet worden, gelijk uit het volgende kan blijken

:

Vier preparaten (uit verechillende fabrieken afkomstig) van het

roodo kwikoxyd, (hydrargyrum oxydatum rubrum praecipitatum pro

analysi) en het gele (hydrargyrum oxydatum via humida paratura

pro analysi) waren onbruikbaar, wegens de vele verontreinigingen,

die ze bevatten.

In het roode en gele oxyd, afkomstig van Merck te Darmstadt,

kon ik met analytische middelen sporen van verontreinigingen niet

aantoonen ; deze preparaten dienden dan ook als uitgangspunt bij

het verder onderzoek.

Het water, dat voor de bereiding der gebruikte oplossingen dienst

deed. was van groote zuiverheid en bezat een geleidend vermogen

van l X \0~^
. Het was in een zwaar vertinden koperen ketel

onder toevoeging van een spoor phosphorzuur gedistilleerd ; de mid-

delste fractie werd gebruikt, het koolzuur op de bekende wijze door

lucht doorleiden weggenomen.

De gebruikte kaliloo^ (zie later) was met dit water uit kalium

bereid onder afsluiting van het koolzuur dor lucht.

Het kwikzilver was, na voorloopige reiniging, tweemaal in vacuo

gedistilleerd. Alle glazen vaten, flesschen enz. waarmee de gebruikte

stoffen in aanraking kwamen, waren uitgestoomd.

5. Ik konstrueerde nu een element van nevenstaanden vorm (Fig. 1).

a en b zijn glazen buisjes 7i cM. hoog, 2 cM. wijd, beneden

voorzien van kapillairen, die naar boven zijn omgebogen en tot

2 cM. boven de caoutchoucstoppen k k doorloopen. Hierdoor is het

mogelijk het geheele apparaat onder water te plaatsen, zonder dat

dit met de platinadraden P^ en /'2, die vóór iedere proef werden

uitgegloeid, in aanraking komt. Deze eindigen in de kwik, die op

den bodem van aa en hb wordt geschonken. Hierop ligt in aa een

laag van 1 cM. rood HgO, in bb van geel HgO. De laag oxyd werd

20
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. VIII. A». 1899/1900
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Pi^6^^6ü\ 0^P2

lOH OPl

HlOrood

Fig. 1.

dik genomen ten

einde daardoor het

kwikoppervlak der

electroden onbe-

weeglijk te maken.

Ongelijkmatige gol-

vingen in de opper-

vlakte der elektro-

den kunnen immers

volgens Helm-

HOLTz'p metingen

aanleiding geven tot

potentiaal verschil-

KOHniil
^^^ tusschen die

electroden, welke
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en het verbindings-

stuk cc met kraan k

werden met kaliloog (± 15 pCt.) gevuld, terwijl de kraan gesloten

bleef. Daardoor wordt bereikt, dat de twee oxyden bij het gereed

maken van het element elk in hun eigen afdeeling blijven. Na de

vulling worden de beide beenen. onmiddellijk met caoutchoucstoppen

A: en ^ gesloten. Door beide gaat een thermometertjc van Ansciiütz

T^ en T^ (in Vs" verdeeld), terwijl kapillaire buisjes / en / de lucht

laten ontwijken. Die buisjes worden dadelijk na de vulling afgesloten,

ten einde te beletten, dat er water in hot element dringt bij de latere

plaatsing in de thermostaat.

Het aanbrengen der thermometers is noodzakelijk, daar geringe

temperatuurverschillen der vloeistoffen of van de kwik in de beide

beenen van het element tot thermostroomen aanleiding zouden kunnen

geven, die bij de meting van zoo kleine potentiaalverschillen als

die, om welke het hier te doen is, tot storingen aanleiding zouden

kunnen ^evou.

0. Omtrent de inrichting en den gang der metingen moeten wij

hier wat uitvoerig zijn, daar do waarde van de resultaten er (en

nauwste mtMie Mimen hungt. Gedurende het geheele onderzoek stond

het clement met do normaalolementon in het donker. De invloed

dien het licht op geel en rood kwikoxyd uitoefent is nl. nog niet

voldocndo bestudeerd, om te kunnen uitmaken of dit agens invloed

op de te meten E. K. zou kunnen ui toefenon.
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Nadat het element op de aangegeven wijze was samengesteld, werd
het in een thermostaat gedompeld, welks temperatuur met behulp

van een toluolregulator op 25°,0 gehouden werd. Met behulp van
dezen regulator en de aanbrenging van een roertoestel (kleine stoom-

bootschroef, die met een heetluchtmotor van IIeinrici dag en nacht

in beweging werd gehouden) was het mo^j^elijk gedurende den gan-

schen tijd der waarncsmingen {zn 6 weken) de temperatuur op 25'',0

te houden, terwijl de grootste variaties, met een thermocheraischen

thermometer gecontroleerd, 0°,004 C. niet ie boven gingen. Die

schommelingen, welke binnen 15 minuten plaats vonden, konden

natuurlijk in 't element zelf niet optreden. Buitendien kwam het er

slechts op aan, dat beide beenen van het element dezelfde tempe-

ratuurvariaties ondergingen.

In dezelfde thermostaat waren de normaalelementen geplaatst,

welke bij de metingen, volgens de compensatiemethode van PüGGEN-

üORFF, dienst deden.

Die normaalclementen waren:

1. Een WESTON-element gemaakt in April 1899.

2. Een CLARK-eleraent A » in Januari 1899.

3. Een Clark- element B „in Januari 1899.

Als werk-element diende een kleine accumulator. ^)

Daar alle metingen gereduceerd werden op de Westoncel^ scheen

het nog van belang, ook deze van tijd tot tijd te controlecren. Dit

geschiedde met de twee CLARK-cellen
;
gelijk zal blijken bleef de E. K.

van het We«ton element absoluut konstaiit gedurende den gebeelen

tijd der metingen. (Zie Tabel I.)
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Nemen wij voor de E. K. der CLARK-eleraenten naar de volkomen

overeenstemmende bepalingen van Ka.hle ^) en Callendar en

Barnes ^) bij 25°,0 de waarde 1,4202 Volts aan, dan g-even deze bepa-

lingen : E. K. Weston 25^,0 = 1,0184 Volts, terwijl uit de verge-

lijking van Jaeger en Wachsmüth ^) volgt: E. K. Weston bij 25°,0

= 1.0184 Volt.

Onze standaard was dus tijdens het geheele onderzoek zeer be-

trouwbaar.

Als nulinstrument diende een uiterst gevoelige Thomson 'sche spiegel-

galvanometer. De gebruikte thermometers v;aren vergeleken met een

door de Physikalisch-Technische Reichsaustalt gccontroleerden thermo-

meter.

De thermometer, die de temperatuur van de thermostaat aan-

gaf, was in Vio° verdeeld.

7. In de eerste plaats werd nu een serie metingen uitgevoerd

met het 7'oode en gele oxyd van Merck, die, nadat gebleken was,

dat er langs analytisehen weg verontreinigingen niet in konden

worden aangetoond, zonder meer gebruikt werden.

Ik bepaalde nu eerst het potentiaalverschil rood HgO— rood HgO,

door samenstelling van een element naar 't schema:

Hg — rood HgO — kaliloog -- kaliloog — rood HgO — Hg.

Het potentiaalverschil bleek kleiner te zijn dan 0,000001 Volt '^).

Op dezelfde wijze werd het potentiaalverschil geel HgO — geel

HgO gemeten.

Ook dit bleek kleiner te zijn dan 0,000001 Volt.

8. Hierop volgde de bepaling van het potentiaalverschil rood

HgO — geel HgO. Hierbij deed zich een interessant verschijnsel

voor, dat a priori voorspeld kon worden.

Bekend is, dat do beide oxyden zich verschillend gedragen tegen-

over een aantal reagentien en wel in dien zin, dat de snelheid,

waarmede zij reageeren, een verschillende is. Zoo lost b.v. het gele

oxyd sneller in zuren op dan het roode.

Wanneer nu, zooajs te wachten was, het evenwicht der beide

oxyden in de loog, in het element aanwezig, met verschillende

anelheden bereikt wordt, dan was te verwachten, dat de E. K. van

>) Zie ThfttigkeiUbericht der PliyAJknlisch Technischen KeiciisaiiBtult 1S96/97. Zeit-

•cbrift für InitrutnenlonkHtule 17, 144 (1897); Wiedkmann's Amml(Mi fil, 94(1898).

ZeitacbrifI (iir Intlrumeuteukunde 1898. IGl.

*) Proc. of the Iloyal Society 62, 182 (1897).

*) WlCD. Annnlen 69. 675 (1896) eu Zeitachrifl für luslrumeiitenkunde l$98. Itil.

*) De grens der metingen I
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ons kwikoxyd-element, beschouwd als tijdfunctie, zou toenemen tot

zeker maximum, om daarna tot het bereiken eener konstante waarde

te dalen, die het intreden van het evenwicht zou aanwijzen.

Dat het bereiken der eindwaarde lang zou duren, was te voorzien,

aangezien wij niet in het element roerdeu, en de geheelc verzadiging

der vloeistof met IfgO door diffusie moest plaats grijpen.

De juistheid dezer opvattingen wordt nu door aUe proeven numerisch

bewezen. Ik geef in de volgende tabel onder t den tijd in uren

sedert de samenstelling van het element, onder E.K. de elektro-

motorische kracht van het element (bij 25°,0) op de opgegeven

tijden, uitgedrukt in millivolts.
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de groote gevoeligheid der elektrische metingen van belang, het

verkregen resultaat nogmaals te controleeren

:

Het roode en gele oxyd van Merck werd gedurende eenige dagen

in dichtgesmolten buisjes bij 25°,0 met water (geleidbaarheid

1 X 10—^) geschud, ten einde alle mogelijk nog aanwezige sporen

oplosbare stoffen daaruit te verwijderen. Daarna werden de prepa-

raten na filtratie gedurende een week in vacuo boven zwavelzuur

gedroogd. Eenige grammen van elk preparaat bracht ik in een

uitgestoomd glazen buisje, voegde daaraan eenige cc. der kalioplossing

toe, smolt de buizen, die een langen steel haddon, zoodat de vloei-

stof bij het dichtsmelten niet verwarmd werd, dicht en schudde ze

in de thermostaat bij 25°,0 gedurende 14 dagen en nachten, ten

einde de loog met HgO te verzadigen en het evenwicht te bereiken.

Daarna werd het element in elkaar gezet en in de thermostaat bij

25°.0 geplaatst.

In de volgende tabel geef ik de verkregen resultaten op dozolfdo

wijze als in tabel II.

TABEL III.

t (uren) E (Millivolts).

O 0,686

24 0,685

70 0,685

96 0,685

120 0,685

168 0,685

"Wij vinden hier dus hetzelfde potentiaalverschil als bij de eerste

serie van proeven, hetgeen bewijst, dat de preparaten, ook eer zij

met water geschud waren, volkomen zuiver geweest zijn, en dat het

evenwicht ook bij de eerste proef (door diffusie) bereikt was.

10. Er bestaat dus tusschen rood en geel kwikoxyd een duidelijk

yerachil in vrije energie on wel van 0,685 millivolts bij 25°.0, een

venchil op zijn minst 700 maal zoo groot als het verschil, dat ik

tusschen rood en rood, resp. geel en geel oxyd met behulp der

gebmikte apparaten kon konstateeren. Wanneer Ostwald in zijn

verhandeling meedeelt, dat do gebruikte kapillair elektrometer, die

potentiaal vefdchillen van 1 i\ 2 millivolts kon aanwijzen, geen uitslag

gaf, dan stemt dit volkomen met mijn resultaat overeen, waar

gevonden wordt, dat bedoeld potentiaal verHciiil slechts 0,685 milüvolt

bedraagt. (Ostwald geeft niet op, bij welke temperatuur Mark's

metingen z|jn uitgevoerd).
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Door bepaling van den temperatuurkoëfficient van liet kwikoxyd-

element kan men een tweede bewijs leveren voor de isomerie der

beide oxyden. Ik zal hieromtrent binnenkort het een en ander

meedeelen.

Overzicht der Resultaten van het Onderzoek.

1. Er bestaat tusschen rood en geel kwikoxyd een verschil in

vrije energie (0,685 millivolt bij 25,°0). In tegenspraak met Ostsvald's

meening zijn die lichamen dus niet identiek maar isomeer.

2. De onderzoekingen van Glazebrook en Skinner volgens welke

er tusschen de E. K. der GouY normaal elementen een verschil van

7 Millivolts bij (12° C.) zou bestaan, zijn niet juist. Dit verschil is

bij 12° C. geringer dan 0,6 Millivolt.

Amsterdam^ Sclieik. Laboratorium der Universiteit

November 1899.

Scheikunde. — De Heer Lobry de Brüyn biedt, ook namens den

Heer W. Alberda van Ekenstein, eene mededeel ing aan over

:

y^d-sorhose en l-sorbose (ifj-tagatose) en hunne configuratie*\

De configuratie van de reeds lang bekende ff-sorbose is tot nu toe

nog altijd niet met zekerheid vastgesteld. Alleen weet men dat deze

suiker een ketose is, dat zij bij reductie rf-sorbiet geeft en uit deze

laatste alcohol weer door oxydatie kon worden teruggevormd.

De rf-sorbose, vroeger moeilijk in eenigszins grootere hoeveelheden

te bereiden, is door de methode van Bertrand ^) gemakkelijker te

verkrijgen. Volgens de interessante methode van dezen chemicus

kon de sorbiet door de Bacterium xylinum [en B. aceti] tot sorbose

worden geoxydeerd. Bij de toepassing dezer methode hebben wij

25 tl 30 pCt. opbrengst verkregen ^)
;

de reincul turen van de

Bact. xylinum danken wij aan de welwillendheid van den Heer

Beyerinck te Delft.

De beslissende proeven met c?-sorbose hebben wij reeds in den

aanvang van 1 898 ten einde gebracht ; daarbij was vastgesteld dat

bij reductie met natriumamalgaau naast c?-sorbiet, c?-idiet gevormd

wordt. Deze laatste alcohol werd in den vorm van zijne tribenzal-

1) Buil. Soc. chirn. 15. (119G). 627.

') 200 gr. sorbiet gaven 50 a 60 gr. zuivere sorbose.
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Verbinding lierkeiid als de optische antipode van liet tribenzal-Mdiet

uit /-idonzuur bereid i).

Dit resultaat was verkregen reeds vele maanden voordat G. Bertrand

in eene zitting van de Société chimique mededeelde dat bij reductie uit

d-sorbose naast sorbiet een tweede bexiet ontstond die, volgens B., het

rf-idiet zou moeten zijn ~). De publicatie van onze studie werd echter

uitgesteld omdat bij het gelijktijdig onderzoek van de ///-tagatose [een

nieuwe ketose die naast tagatose uit galactose onder den invloed van

alkaliën zich vormt ^)] meer en meer bleek dat deze suiker als Z-sor-

bose moest worden opgevat. Zoo werden dan ook, nu ruim eenjaar

geleden, beide keiosen aan een vergelijkend kristallographisch onder-

zoek onderworpen ; de lieer van Lier had de goedheid, in het labo-

ratorium van prof. Schroeüer van der Kolk te Delft, dit onder-

zoek uit te voeren. Het resultaat daarvan was dat beide stoffen

kristallographisch en optisch zich volkomen gelijk verhielden.

Toch aarzelden wij toen ter tijde nog met aan te nemen dat de ^-taga-

tose /-sorbose was. Bij de reductie toch werd naast ^sorbiet en

Z-idiet, altijd wat /-dulciet verkregen. Het spec. draaiend vermogen

van de i|i/-tagatose naar rechts bleef, ook na herhaalde omkristalli-

saties uit water, methyl- en aethylalcohol, ongeveer 4° kleiner dan

dat van de rf-sorbose naar links ; de kristallen waren nooit geheel

helder maar altijd eenigszins dof.

Na vele pogingen om de «//-tagatose in een gekristalliseerd deri-

vaat, waaruit de zuivere ketose weer zou kunnen geregenereerd wor-

den, om te zetten, bereikten wij eindelijk ons doel door de toepassing

van aniline. Toen bleek namelijk dat de echte tagatose hardnekkig

met de tp tagatose samenkristalliseert, echter veel gemakkelijker dan

zijn isomeer een anilide vormt, zoodat uit do anilinehoudcnde alko-

holische oplossing deze laatste in goed gevormde, heldere kristallen

zich afzet. Van de zoo gezuiverde ^//-tagatose werd nu met zeker-

heid vastgesteld dat zij de optische antipode is van de (f sorbose en

das voortaan als /-Horbose moet worden opgevat. Een kort overzicht

van de roEultatcn v.m het vergelijkend onderzoek, dat die opvatting

buiten twijfel utelt, volgt hier.

De smcltpunten zyn gelijk (± 154°); uit een mengsel van gelijke

') Kcoueil 18. 150.

t\ Venlag der Vergadering vnn 11 Mnnrt '98. Buil. 10. 269. In de op dexe mede*

deeling betrekkinK hcbtiende piililiratif (Huil. 10, .'M^7) wordt oclitcr over (hw/ sorbose,

c(|iM reducUn tot idict en Kyiiecunligurulie niet iindorgosiirokeii; ook Ititor is Hkktkand

diiarop niet t«niggekoinen.

>) Baeaeil It. Sr>7.
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hoeveelheden der twee ketosen verkrijgt men een goed kristallisee-

rende racemische verbinding met ongeveer gelijk smeltpunt en iets

hooger spec. gewicht.

De soortelijke gewichten en de oplosbaarheden in water, methyl-

en aethylalcohol zijn dezelfde.

Voor c?-sorbose is «[D] = — 42°.7, voor /-sorbose = + 42°. 3 [4 pCt.

oplossing bij IV]. Beide oplossingen vertoonen dezelfde geringe

birotatie.

Opgemerkt werd reeds dat de twee ketosen kristallographisch iden-

tiek zijn ; naar hemiëdrische vlakken zal nog worden gezocht.

De osazonen hebben hetzelfde smeltpunt (150 è 151°) gelijke oplos-

baarheid en gelijk maar tegengesteld dniaiend vermogen.

Het /-sorbazon is, blijkens een vergelijkend onderzoek, identiek

met het /-gulosazon ^).

Bij reductie met natriumamalgaam ontstaat uit de (/-sorbose, naast

rf-sorbiet het (/-idiet, uit /-sorbose het /-Borbiet en het /-idiet; deze

hexieten werden als benzal- ^) en als furmalverbindingen geïdentificeerd.

De d- en /-sorbiet zijn uit de benzalverbindingen afgescheiden en

beide kristallijn verkregen.

Uit /-sorbose werd, volgens E. Fischer's methode, gekristalliseerd

methyl-/-8orboside bereid ; zijne specifieke draaiing is gelijk maar

tegengesteld aan die van het reeds bekende methyl-(i-sorboside (SS^.ö) ^).

De verkregen resultaten, met name liet ontstaan bij reductie van

idiet naast sorbiet, en de identiteit van /sorbosazon met /-gulosazon,

veroorloovea nu de configuratieformules der twee sorbosen op te stellen

:

CH2OH
I

CO

CHaCH
I

CO

d' sorbose

:

HOCH

HCOH
en /-sorbose

HCOH

HOCH

HOCH HCOH

CHpOH CH2OH

') De opgave bij voN Lippmann, Chemie der Zuckerarten, p. 534, dat sorbosazon

niet identiek zou zijn met gulosazon is, blijkens mededeeling van den schrijver, een

vergissing.

*) Recueil 18. 150. Behalve mono- en dibenzalsorbiet werd ook nog een tril>enzal-

verbinding verkregen.

=») E. FiscHEB, Ber. 28, 1159.
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De vorming van Z-sorbose uit d-galactose onder den invloed van

alkaliën is een voorbeeld van den directen overgang' van de dulciefc-

reeks der hexosen tot de mannietreeks. Men kan deze het best voor-

stellen door aan te nemen dat de tagatose als tusschenproduct optreedt

;

bij die overgang moeten dan OH en H van het koolstofatoom 3 van

plaats verwisselen :

OCH
1
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Scheikunde — De Heer Lobry de Brüyn biedt eene mededeeling

aan van den Heer J. J. Blanksma : Over de inwerking van

natriummono- en tiatriumdisulfide op aromatische nitrolichamen.

(Voorloopige mededeeling).

Voor het orthodinitrobenzol is door Laübenheimer ^) en voor het

paradinitrobenzol door Lobry de Brüyn ^) aangetoond, dat de

nitrogroep gemakkelijk door andere groepen kan worden vervangen.

Het onderzoek van het gedrag der alkalisulfiden, hoewel reeds aan-

gekondigd ^) was echter tot nu toe niet ter hand genomen. Men mocht

van deze studie eenig positief resultaat tegemoet zien, daarNiETZKi

en Bothof*) hadden bewezen, dat uit o- en p-chloornitrobenzol

met natriummonosulfide de correspondeerende dinitrodiphenylsulfiden

worden gevormd.

Het is nu ook gebleken, dat orthodinitrobenzol niet alleen met

natriummonosulfide, maar ook met het disulfide zich omzet en wel

in gelijksoortigen zin. In 't eerste geval ontstaat n.ni. o-dinitrodi-

phenylsulfide N02C6H^SCeH4N02, in 't tweede geval o-dinitrodiphenyl-

disulfide N02CgH4SSC(5HiN02, telkens onder gelyktijdige vorming

van natriumnitriet.

Het monosulfide kan gemakkelijk eerst tot een sulfoxyd en daarna

tot een sulfon worden geoxydeerd ; het molecule van het disulfide

wordt daarentegen gesplitst en omgezet in twee molec. o-nitrosulfo-

zuur, waarvan enkele derivaten werden bereid. Met behulp van

natriumdisulfide kan dus de zich op de orthoplaats bevindende nitro-

groep door de sulfogroep worden gesubstitueerd. Uit het paradinitro-

benzol kon, noch het dinitrodiphenylsulfide, noch het correspondeerende

disulfide worden verkregen ; in dit opzicht bestaat dus een verschil

met zijn isomeer; zoowel met Na^S als met NagS» treedt in de

eerste plaats reductie op tot p-dinitroazoxybenzol, reeds vroeger uit

hetzelfde lichaam door inwerking van kali bereid ^). Nevens deze

laatste stof ontstaat in geringe hoeveelheid het paranitrothiophenol

O2NC6H4SH.
Het reeds door Nietzki en Bothof in zijn gedrag tegenover Na2S

bestudeerde parachlornitrobenzol bleek ook met NaoS. zich om te

zetten en wel onder vorming van paradinitrodiphenyldisulfide

•) Ber. 9. 1S3S, 11. 1135.

2) Recueil 13. 121 e.v.

=•) Recueil 13. 105—106.

*) Ber. 27. 3261, '29. 2774.

*) Recueil 13. 122.
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NO2C6H4SSC6H4NO2. De kristallen van deze stof, reeds door

Leuckart 1) langs anderen weg bereid, vertoonen de interessante

eigenschap bij verwarming op 134° plotseling uit elkaar te springen,

om eerst daarna bij 170° te smelten. Omgekeerd gaat de onder

170° vastgevormde massa bij diezelfde temperatuur duidelijk zicht-

baar in enne andere kristallijne modificatie over. Men heeft hier

dus klaarblijkelijk met een overgangspunt te maken, gekenmerkt

door een groot verschil in specifiek volume der twee modificatic's;

een en ander zal nog zorgvuldiger worden onderzocht.

Het paradinitrodiphenyldisulfide kan, evenals de isomere ortho-

verbinding, gemakkelijk tot nitrobenzolsulfozuur worden geoxydeerd.

Hierdoor heeft men dus het aan den benzolkern gebonden halogeen

door de sulfogroep verplaatst.

De resultaten van eenige voorloopige proeven doen vermoeden

dat men door directe substitutie niet alleen lichamen met twee,

raaar ook met meer zwavelatomen [die dus twee benzolkernen

gebonden houden] zal kunnen bereiden.

Het onderzoek wordt voortgezet.

Sterrenkunde. — De Heer J. C. Kapïeyn biedt, namens den

Heer S. L. Veenstra, eene mededeel ing aan, getiteld: „«Si/s^^-

matische verbeteringen van de eigen-beioegingen der sterren

in AuWERs' Catalogus van Bradley en berekening van de

coördinaten van het Apex dei' Zonsbeweging.^^

Het materiaal voor deze onderzoekingen is ontleend aan een nog

niet uitgegeven, door Prof. Kapteyn samengestelden catalogus. Van
alle, in beide coördinaten waargenomen Bradley-sterren (uitgezonderd

de Pleiaden, de Hyaden en zwakkere componenten van physische

dubbelsterren), bevat deze catalogus de positie, de totale E. B. //, de

ODtbondcnen daarvan v en t, in de richting van 't apex af en lood-

recht daaropf en o. a. voor elke ster de grootheden l en ;^ ^), resp.

de boog ster-apex, en de hoek tusschen den grooten cirkel, waar-

langs deze gemeten wordt, en den declinatie-cirkcl.

De waarden van t/, t, A en ;^ zijn berekend voor verschillende

aannamen omtrent apex en praccessic. Die aannamen zijn, voor de

I) J. Pr. Cu. (2) 41.1119; sia ook Willokboüt, Ber. 18.331, Keiirmank cuBaueb,

Ber. M. S361.

^ Th X ^'^" norapr. nifft in den ent. ojtgenoinen, tnniir in uit niulcrc Infels Inter

•rii| gMohreT«ii.
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door mij gebruikte waarden : apex : A =z -\- 276° D =i -]- 34**,

praeeessie = praec. van Auw.-Bradley xf 1
—

o^TIcÏj
'

Bovendien waren aan de eigen-bewegingen in declinatie reeds

voorloopige correcties aangebracht, nl.

Declinatie. Corn

Zuid. Deel. — 0".008

Deel. 0° tot +20** — 8

» _|-20 » 4-40 -- 8

> 4- 40 > -f 60 — 55 (gemiddeld)

> -j_ 60 > -f 90 — 1

Overeenkomstig de indeeling van genoemden catalogus zijn door

mij de systematische correctie's in declinatie berekend, voor deze

vijf gordels, en afzonderlijk voor de sterren van a) Speet. Type I

en onbekend spectrum, i) Speet. Type II.

De gevolgde methode is deze, dat de gecorrigeerde .2" r in eiken

halven gordel =0 gemaakt is, nl. in de helften, waarin sin y^ of

uitsluitend positief of uitsluitend negatief is.

De voorwaarde daartoe is

.2" T -f A /o 2 sin ;(=:i)

of

A//j, in eiken halven gordel constant genomen, is de correctie aan

de E. B. in declinatie aan te brengen.

Ten einde betrouwbare resultaten te verkrijgen, zijn de sterren

met kleine sin. ^ , die evident klein gewicht hebben, weggelaten.

Daarom is de rekening doorgevoerd met:

V. sin ^ > ± 0.80

;

2°. 6in ^ > ± O'GO .

Bovendien zijn geen sterren mee-ingesloten wier /ii > 0".300 was.

Het resultaat is, de waarden voor de beide helften van eiken gordel

in één gemiddelde samenvattend:
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A. «» ;c > + 0.80



( 303 )



( 304)

Met de gevonden waarden van L^n (op 3 dec. afgerond) zijn ver-

volgens correcties berekend voor de eigen-beweging in rechte klim-

ming. Deze A /'« i =0 verondersteld bij de berekening van A //^ , is

afgeleid uit de formule

A //« =
2 T -\- t^ jLti2 sin X

2 cos /

eerst voor elk der typen, gordel voor gordel, en van drie tot drie

uur in R. A.

Daarna zijn de waarden voor dezelfde rechte klimming, bij ver-

schillend type en verschillende declinatie's verkregen, vereenigd, met

gewichten evenredig aan de aantallen sterren.

De eindwaarden zijn de volgende:

A/t/« =
Oh_Sh 3h_6ii

-fOsOOOS -|-0s0001

61»—91»

-fOsOOOS

91»—121»

-fOsOOOé

12h_i5h

+080004

IBt— 18h

—OsOOll

181»—211»

—OsCOOl

21h_0i»

—OsOOOl

Door de gewichten in plaats van evenredig met w, evenr. met

n cos d te nemen, wordt de laatste rij :

A^« =

-f0"0006.6U-OsOOOO.S +080003.2+080006.3 —OsOOOl 3 -080009.7 —osoooe.c -Os.oooo.7

gemidd. w. f. 0«.00042.

Zij zijn blijkens do w. f. wel nauwelijks als reëel te beschouwen.

Met behulp van deze correctie's aan de eigen-bewegingen zijn de

coördinaten van het apex berekend. Do gebruikte formules, wier

afleiding eenvoudig is, zijn:

eind — coêksin D sin (a — A) cos d

iSTi
.--A.-._,-L-y + 0=O. . ,1)

waarin » = A ^4 = correctie v. d. rechte klimming van 't apex

y = A^= „ . declinatio - „ en

tf/d^- S{i + A //i sin ^)

S{v -i- A /ti cos x)

als alleoD Lfu was tiau^ebrucht on
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-S" (r -|- A //i sin X — A //« cos d co» x)

^ (f -j- A f*i cos X -\- t^ /'« cos 8 sin /;)

voor het geval dat men zoowel A /'« als A ui applieeert.

Elk der vijf gordels in achten verdeelend, in stukken van 3*>,

en alle sterren, wier E. B. < 0".3 is gebruikend (in 't geheel 2503

sterren), werden zes stol voorw. vergelijkingen van den vorm (I),

elk van 40 vergel. verkregen. Het gewicht der ö's blijkt even-

redig te zijn met 't aantal sterren, waaruit ze ontstaan. De ö's,

welker tangens een negatieve noemer heeft, moeten natuurlijk in

't 2^° of 3^« kwadrant genomen worden.

De waarden voor de coördinaten van 't apex, langs dezen weg
afgeleid, zijn:

A D
Type I. corr. A //j 268^3 db 2°.4 + 36*.7 it r.5

A //. en A Ui 272 .1 ± 2 .3 37 .6 db 1 .4

Type II. A fii 273 .5 d= 4 .3 33 .9 =b 2 .8

A //. en A fU 270 .6 ± 4 .0 84 .3 ± 2 .5

Beide Types A f^i 269 .5 d= 1 .7 34 .3 ± 1 .2

samen A //* en A //j 274 .2 ± 1 .7 35 l ± 1 .2

Bovendien zijn, op volkomen dezelfde wijze, waarden voor // en Z>

afgeleid uit 151 sterren met een jaarlijksche eigen-beweging > 0".3,

nadat aan die e. b. de gevonden correcties A /'^ waren aangebracht.

Voor elk dier 151 sterren werd een conditie-vergelijking (I) opge-

steld. Het resultaat was:

A = 262''.4 ± 3°.4

;

i^ = + 42°.2 =b 2°.7 .

De zoo gevonden waarden voor de positie van 't apex bevestigen

volkomen wat PaNNEKOKk reeds in 1895 schreef (Bullet. Astr. XII

p. 19G): „Si Ton a égard a ces corrections des apex calculés, on

peut en tirer la conclusion qu'ils ne montrent pas d'indication

t'vidente d'un mouvement relatif entre les étoiles h. spectres de types

difterents."

Newcomb gaat nog iets verder (Astron. Journal XVII, p. 390):

The centres of gravity of two great classes of stars scattered throug

the celestial sphere will be at rest relatively. — I believe this hy-

pothesis safe still when the classes differ by spectral type, as the

positions of the apex in both cases are fairly well the same."

De berekeningen, waarvan hier de uitkomsten gegeven zijn, zullen

naderhand in extenso worden gepubliceerd.

GroninijeUj November 1899.

21

Verslaiïeu der Afdeeliiig Natuurk. Dl. VUL A». ISUy/lyOO.
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Natuurkundige Aardrijkskunde. — De Heer van der Stok biedt

eene mededeeling aan y,betreffende hvee ie Batavia en in Europa

waargenomen aardbevingen^^

In den nacht van 29 op 30 September j.1. is de zuidkust van

Ceram, met name de plaats Amahei, door eene zware aardbeving;

geteisterd, waarbij, naar voorloopige opgave, 4000 personen het

leven hebben verloren.

Een officieel bericht over de aardbeving op Ceram, opgenomen

in de Java Ct., luidt als volgt

:

In den nacht van 29 op 30 September jl. om 1 uur 45 minuten

zijn door een hevige aardbeving, gevolgd door vloedgolven, de Zuid-

kust van Ceram en in mindere mate de eilanden Amboina en Banda

en de Oeliassers geteisterd.

Vele negorijen aan de Zuidkust van Ceram zijn verwoest ; in de

Elpapoetih-baai alle op twee na.

De gevangenis te Amahei werd geheel, de versterking aldaar ge-

deeltelijk verwoest, terwijl de hulppredikerswoning en kerken gespaard

bleven, evenals de bezetting van Amahei en de posthouders aldaar

en te Kairatoe.

Daar de gouverncments-stoomer Arend niet alles af kon, werden

tot het overvoeren van levensmiddelen en geneeskundige hulp en

tot het afhalen van gewonden ingehuurd de stoomschepen Gouver-

neur-Generaal 's Jacob en Japara der Koninklijke Paketvaart Maat-

schappij, terwijl ook aan den resident van Ternate en Onderhoorig-

heden assistentie gevraagd werd.

Levensmiddelen en bouwmaterialen zijn te Amboina verkrijgbaar

;

in de eerste behoefte aan levensmiddelen werd dan ook dadelijk

overal voorzien, maar overigens wordt nog veel gebrek geleden.

De 's Jacob bracht te Amboina 27 gekwetsten aan, terwijl de

Japara, waarmede de resident en de eerstaanwezend officier van

gezondheid zich naar de geteisterde streken begaven, van Amahei

en Saparoea 49 gewonden afhaalde.

Van Bnnda, waar het los- en laad hoofd voor het fort Nassau vor-

ni<'M werden, zijn overigens gerustHtellende b(M*ichton ontvangen.

VulgcHH voorlüüpig«5 opgaven bedraagt liet aantal bij de ramp oni-

gokomcncn 4000 en dut der gewonden 500. De overgebleven be-

volking dor gotoiHtordc Htroken is naar hot binnenland gevlucdit on

durft niet n»iar havo. W(M)n[)laatH(»n terug ; overal waar de aard- en

zeebeving zich deed gevoelen heers<d»t voel agitatie.

De petroleumboring aan de Boelobaai hcoft niet geleden.

2. Uit do iKjisinogranunen, mij door Dr. S. FlQEB uit Batavia
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toegozonden, blijkt, dat deze a<ardbeving op het Observatorium aldaar

zeer duidelijk is geregistreerd.

Dit is reeds eene bijzonderheid, daar, voor zooverre mij bekend is,

nog geene enkele aardbeving in de Molukken zich te Batavia instru-

menteel heeft doen gevoelen. De aanvang der schommehng is zeer

plotseling te O" 14'^"6; daar het lengte verschil Amahei — Batavia

bedraagt 1" 28™7, wordt de locale tijd 1" 48™3, 't geen zeer goed

overeenkomt met de door den Resident opgegeven tijd, 1°45".

3. Op den 29*^®" September is ook te Straatsburg, in het nieuw

opgerichte „Kaiserliche Hauptstation für Erdbebenforschung," eene

duidelijke aardbeving waargenomen ; ook te Hamburg is de Cerarnsche

beving geobserveerd in Dr. Schütt's Horizon tal pendel-station.

Volgens de door Prof. Gerland, de directeur van bovengenoemde

instelling, verstrekte gegevens, heeft deze mirdbeving aldus geregis-

treerd; de tijd is herleid tot Greenwich tijd.
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af te leiden, dat de juiste, locale tijd der beving kan aangenomen

worden op 1" 42, 2 en dat de snelheid van voortplanting is geweest

ongeveer 10 K.M. per seconde.

B. De andere aardbeving, de eerste naar tijdsorde, is eveneens

waargenomen zoowel te Batavia als te Straatsburg. Deze lieeft aldus

geregistreerd

:

Straatsburg. Batavia.

20" 58,9 aanvang
in

21" 8,9 'maximum.

10 September

1899 < 21" 54,3 aanvang 22" 7,0
1 m in

Greenwich tijd./ storing 21" 58,9 maximum 22" 54,5
m m

24" 28,9 einde 23" 19,5

m m
duur 2» 34,6 1" 12,5

Hieruit blijkt duidelijk, dat Batavia verder ligt van het centrum

dan Straatsburg, ten eerste omdat de vóórstoring omstreeks 21 uur

is geobserveerd ;
ten tweede omdat de tijd van het maximum onge-

veer een uur later valt, en ten derde omdat de duur aanmerkelijk

minder is. Dit laatste punt echter is afhankelijk van de zeer on-

zekere tijdsbepalingen omtrent begin en einde.

In Nature^ hieromtrent geraadpleegd, wordt opgegeven, dat seis-

mische storingen zijn waargenomen (vermoedelijk door MiLNK op het

eiland Wight,) op den S^^e», lO^^*'" en 17^^» September, echter zonder

tijdsbepaling; van deze drie storingen wordt gezegd, dat haar epi-

centrum moet gezocht worden in Alaska.

Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt, namens

Dr. G. Bakker te Schiedam, een opstel aan: „ De pofentiaal-

. ,. ,
Ae-^r + Be^P' ,^ Afm{qr\4-a)

functies fpir)=i en fp{r)=. *-— 'endepo-
r r

ienliaalfunctie van VAN der Waals."

In een vorig oputel heb ik uangetoond dat deze potentiaalfunctic^s

aan een bolvormige homogene schaal of aan een massieven bol,

wanrvnn do dichtheid een functie is van den jifstand tot hot mi(Mel-

punt, do eigcMischiip geven otn een uitwendig gel(';;(Mi |)um( aan te

trekken al«af, afgezien van oon factor, welke van den straal afhangt,



cd

pq

w
u
>
o
M
O

H
Q

t>

•-3





( 309 )

de massa in het middelpunt geconcentreerd ware. De differentiaal-

vergelijkingen, waaraan deze functies voldoen, zijn resp.

:

^ + i.£5f = ,.^ (1)
djr r dr

en

^+ 11^ = _,3^ (2)
df»^ r dr ^ ^ ^

^

Vervangt men r^ door «* + y* + -^^j zoo kunnen deze vergelijkin-

gen ook aldus geschreven worden

:

TJ^(pz=q^(p (la)

en

Tj\=:-q^cp (2a)

De overeenkomst in bouw dezer differentiaalvergelijkingen met de

bekende vergelijking 72*^ = voor de Newton 'sche potentijial, deed

me vermoeden dat er waarschijnlijk wel meer overeenkomst zou zijn

met laatstgenoemde potentiaal. De analogie ging zelfs verder, dan

ik vermoedde. Zoo vond ik bijv. dat de werking tusschen twee

stelsels van ogeus, over willekeurige ruimten en vlakken verspreid^

vervangen kan worden door een stelsel spanningen in het medium

op overeenkomstige wijze als Maxwell voor electrisch agens aan-

toonde.

In de eerste plaats toonen we de volgende stellingen aan:

I. Indien ip de potentiaal in een punt ^ly, ^ voorstelt van een

agens, dat verschillende ruimten continu vult en over verschillende

Ae
—

i"" -f- Bel"'
vlakken verspreid is, terwijl de potentiaalfunctie (p{r)z= ^

r

ZOO geldt voor de potentiaal met uitzondering van enkele punten en

vlakken de differentiaalvergelijking:

72»^ = 9> — 4 71 (^ -f ^) (> (3)

waarbij q de dichtheid in dat punt voorstelt.

II. Indien j/zj de potentiaal in een punt r,y^z voorstelt van een

agens, dat verschillende ruimten continu vult en over verschillende

111 -j • ^^^ ^ • .. Asin{Qr-\-a)
vlakken verspreid is, terwijl de potentiaaltunctie yi(r) = ,

r

ZOO geldt voor de potentiaal met uitzondering van enkele punten en

vlakken de differentiaalvergelijking ;
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y^ ip-^z=i — q^ ipi — 4: n Q A sin a (4)

Q is de dichtheid in dat punt.

Gemakkelijk vindt men de gelijkheid

:

Ae-^r _|. B^r A-\-B {A-\-B)q'^r {B - A) q^ r^=q{B — A)-]r
'

TT 2 TT 3

Stellen we:

Ae-^r + Bel"- A 4- B
^^^ = u (5)

r r

Door de operatie v^ toe te passen op de beide leden der voor-

A -V- B
laatstevergelijking, bedenkende dat V^ =0 vindt men:

r

V^ =72m=52 — J^(^B — A)q-\ f- =
r

f ''
»•

)

„ Ae^ir _i_ Be'i''= q^ — of
f

^^ q) z= y^ u := q^ tp (6)

Hierop berust het bewijs van de l^' stelling. De potentiaal ip in

een punt x^y^z van een agens met ruimtedichtheid (> en vlaktedicht-

heid a wordt, wanneer de potentiaalfunctie (p{r) is:

lp =. 2 [ {) cp {r) dr •\- 2 \o(p{r)ds

wanneer r de afstand voorstelt van het punt x^y^z tot het ruimte

of vlakte-element, waarvoor (> of a geldt.

Nu 18

(p (r) = \- jt (vergelijking 5)
f*

De potentinal kan dus geschreven worden:

V, = :ï
J ''l"^

dr + J?Ji£±^^ + 2f,u dr + 2jan ds

Of

V/ = (/l -f J9) !^p;r + -^ r~| + ^ p" '^^ + -^ p" '^
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Past men op beide leden de operatie v^ ^oe, zoo wordt

en, omdat v^ " = 9^ ff' (zie vergelijking 6)

2« V^-^ f(JU dr + 72^ ióu ds = 2: Lv^' u dr -\- ^ CoXJ^ u ds =

•=:q^ 2 \(JCpdT-\-q^S\a(pd8Z=q^l^

Derhalve:

^^ilf — q^tp — An{A-\-B){f (7)

Om de tweede stelling te bewijzen, merken we op:

A sin {qr -\- a) ^= A cos a sin gr -\- A sin u eos qr

Stellen we kortheidshalve A cona door oen nieuwe konstante Ai

en A sin a door B voor, zoo kunnen we de potentiaalfunetie </>! (r)

aldus schrijven :

A 1 «in qr -\- B cos qr

<Pl (»•) =
r

Gemakkelijk vindt men :

Al sin qr -\- B cos qr B Bq* r

r '^ n2

Aiq^r^ Bq^r^ Aiq^r* _
n 3 7ï A 71

5

B
Stellen we (pi{r) = » en passen we de operatie v^ toe, zoo

r

komt er

„ /5 Bq^r A.n^r^ \

en hierop berust w^eer het bewijs van de tweede stelling.
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Voor de potentiaal in een punt heeft men nu

^ = -S" ï Q ^i {rfdr -\- 2 \6q)i{r) ds

Nu is </>! {r)-=—-\-v. Derhalve ook

:

r

CBüdT CBö ds r r
V/ = ^ I

—^ h 2: I [- 2:
j

()v dr -i- 2 i öv ds .

Past men op beide leden de operatie V^ zoo vindt men op over-

eenkomstige wijze als bij het bewijs der vorige stelling:

^^ilj=—4 7tB()-\- 2: i()^^vdT -\-2 jGT^^vds . . (9)

Nu 18 krachtens vergelijking (7)

^l(j'^^ V dr =. — q^ 2 i(,^ ffi^^

en evenzoo

of

2

JS\G^^vd8=z — g^ 2 ia rpi da

:C(,T7^vdT-^2 Car;7^vd8= — q^-fzj()(pidTi-2:Ca(pids\=—q^ip

Vergoelijking (8) wordt dus

:

V* ^ = — 4 JT Bq — q^ qt

of omdat B == A fin a :

^* if/= — q^ ifj — in Aaina Q (10)

Bewijzen we nu do omgekeerde stolling van stolling T ^).

III. Indien tp en {i fiintitios zijn van <r, y en «-, terwijl ^ voldoet

aan de volgende drie voorwaarden

:

!• tp on hare eerulo afgeleiden naar x^ y en z zijn overal continu.

') Mm die w^xi^inK (Ut i9= O f^etteld wordt.
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2^ met uitzondering' van enkele punten, lijnen en vlakken voldoet

tp in een eenvoudig samenhangende ruimte aan de vergelijking

y2 ijj z=i q^ lp — A^ n A Q.

dip du/ dip
3e de produkten a-ip, yip^ zip, x^— ,

y^— en z^— worden nergens
dx dy dz

oneindig; zoo is voor dat gebied ip de potentiaal van een agens,

waarvan de dichtheid q is, terwijl de potentiaalfunclie is:

Ae-vr
(p (r) =

Om deze stelling te bewijzen, merken wo op dat de potentiaal

Aer-^^
van een agens, waarvoor de potentiaalfunctie geldt, voldoet aan

r

de differentiaal-vergelijking

72^ = 98^ — 4;r^(; (11)

welke een bijzonder geval is van vergelijking (3). Kunnen we nu

aantoonen dat er onder de gegeven voorwaarden slechts ééne oplos-

sing van (11) mogelijk is, zoo is dus de stelling bewezen. Wij

zullen dat doen door aan te toonen, dat zoo er twee oplossingen

zijn het verschil dier functies overal nul moet zijn.

Laten ip en v twee oplossingen van vergelijking (11) zijn en

stellen we ip — v=u^ zoo zal de nieuwe functie « voldoen aan de

vergelijking

:

Daar v' en « en hare eerste afgeleiden naar x^ y qu z overal

continu ondersteld worden, is dit ook het geval met de functie u en

we kunnen dus voor die grootheid de bekende stelling van Green
toepassen. Dit geeft de vergelijking:/r /^" du . du \
(V m) M f?r= I M (

— cos a -{- — cos ft A co« y ) da —
J \dx dy dz ' J

Verminderen we de beide leden dezer vergelijking met I q^ tr (/r,

zoo krijgen we:
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(V w — j^ m) u dr =: I w — cos a -1 cos p -\ r.osY]ds —
J \dx dy dz J

Door nu, evenals Djrichlet ^) bij zijn bewijs van eene overeen-

komstige stelling met betrekking tot de potentiaalfunctie — , de uit-
r

zonderingsplaatsen door uauwaansluitende vlakken te omgeven en

een kubus te construeeren, waarvan bet middelpunt samenvalt met

den oorsprong van het coördinatenstelsel, terwijl ze alle uitzonde-

ringsplaatsen omsluit, kunnen we bovenstaande vergelijking toepassen

voor de ruimte begrepen tusschen de zijvlakken der kubus en de

om de uitzonderingsplaatsen geconstrueerde vlakken. De eerste term

van het rechterlid bestaat dan uit de som van een aantal vlakte

integralen, welke voor de vlakken der kubus nul worden, zoodra

men de ribben der kubus onbepaald groot laat worden, terwijl de

vlakte-integralen over de oppervlakten der vlakken, welke de uit-

zonderingsplaatsen omgeven, voor elk oppervlak twee tegengestelde

gelijke waarden opleveren, zoodat ze voor elk oppervlak een waarde

nul opleveren. De vlakte-integralen hebben dus een som nul. Verder

is Tj^u-=fj^u. De ruimte-integraal van het linkerlid is dus ook nul.

Derhalve

:

waaruit volgt:

M = O of ifj = V q. d.e.

Als potentiaalfunctie moet de meer algemeene functie

Ae-9'' -f Beffr

(p (r) =
r

bg deze beschouwingen uitgesloten worden.

Voor punten n.1. welke onbepaald ver van het agens ailiggon,

zou in dat geval, wanneer M do totale massa voorstelt:

if/:sM !

*) VtirlMUiigen ül>er die im uiDKekehrtea VerhttltniM dei Qundruts der Kntfeninng

wirkendeii KrftfU) von P. (i. Lwiunb-Dirioulrt. blx. 32.
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Volgens de derde voorwaarde moet nu r t^j nergens oneindig

worden.

Nu is r ifj z=. M {Ae—ir -\- Bei'^) en e?»" wordt voor r = oo onbepaald

groot. Alleen voor ^= hebben we dat bezwaar niet. We moeten

ons dus bepalen tot de yan der WxALs'sehe functie en eene alge-

meene omkeering van stelling I kan op deze wijze niet aangetoond

worden. Van veel belang zou zulk een stelling hier trouwens niet

zijn daar voor B ^ O de poteutiaalfunctie eigenschappen heeft, welke

we bij de molekulaire krachten nooit waarnemen.

Poteniieele energie in de eenheid van volume.

Zoeken we nu voor de van der Waals'scIio potentiaalfunctie,

welke we schrijven

:

y(r) = -/
r

de potentieele energie van een agens over verschillende ruimten

continu verspreid. Is ip de potentiaal en q de dichtheid, zoo hebben

we voor die grootheid:

W = yJv/(/c/r (13)

Deze integraal beschouwen we als een integraal over de geheele

ruimte genomen. Nu is volgens de vergelijking (il)

en dus:

^'^ lp — q^ ip

Door substitutie in (13)

:

Nu is

r . r (^tp r d^ip r d^,^
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Door partieele integratie:

/^S "^ =JJ? '^ ''^ * -ƒ©'

*

Omdat op onbepaald grooten afstand van het agens ip en —

^

nul worden ^) vervalt de vlakteintegraal en dus:

f'^'^'^^-fitf"^-

' — -- over-w— dr en de

eenkomstige uitdrukkingen voor de andere ruimteintegralen van (15)

in vergelijking (14) vindt men:

TF = !— f^ (~\ dr ^— f w^ dt
Sti/J \dxj Stt/J

^

De energie in de eenheid van volume wordt dus:

Stellen wc:

"=©'+ (!)'+(?)

EOO kunnen we nog schrijven:

22» 4- ^2 ^8 2)

Sn/
(16)

of q door Y vervangende:

*) Voegt men de leden der laatste vergelülcing b\j die der overeenkomstige voor

dê tndare uwen, soo kunnen de vlnkteintogrnlen te snmeii als écn vlak te-i ntegroiil

ovtr MD bol opgevat worden. Voor r =z « wordt dc/e integrnal = 0.

*) f ^ heeft de aftoeting van een krnclit, want y is bet omgekeerde vnn een lengte.
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Suf

Voor f=l en 7 -— O , komt men weer terug op de bekende uit-

drukking

Deze uitdrukking is negatief omdat de konstante van de poten-

tiaalfunctie gelijk nul gesteld is. Ze beteekent dus zonder het —
teeken de arbeid om bij aantrekkende krachten het agens onbepaald

ver uit elkaar te brengen.

Spanningen in het medium.

Maxwell toonde aan dat de kracht, welke twee electrische sys-

temen op elkaiir uitoefenen, opgevat kan worden als een eenvoudig

stelsel spanningen in het medium. Ditzelfde geldt ook voor de alge-

meene potentiaaltunctie <y>(r)= en dus ook voorde

VAN DER WAALs'sche potentiaal.

Denken we ons een agens over verschillende ruimten verspreid,

waarvoor de poteutiaalfunctie (p{r) geldt en sluiten we een zeker

deel door een gesloten vlak in. Noemen we dat "laatste deel het

systeem 1 en het overige het systeem II. De resultante der X-com-

ponenteu der krachten van stelsel II op stelsel I is dan :

<

Volgens vergelijking (3) is :

^^ 4 71 {A-{-B)

derhalve

4 .T ( 4 + 5) Xi =ƒV'- ^'^dr- g^fiP^ dr .

Nu is (zie Maxwell 1S73, blz. 129, I, of de Duitsche ver-

taling 1883. blz. 155, I)

^) Hier geldt dezelfde opraerkinii:, als ik reeds meermalen bij dergelijke berekeningen

gemaakt heb. Zie bijv. Journal de Physique 18'.)9, blz. 546. Gewoonlijk wordt deze

uitdrukking voor JC, op omslachtige wijze aangetoond.
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dip diU /d^tp d^uj dip^

_ 1 (i [fdip^^ fdip\^ fdtp\^} ,

d /dtp dip\

2 dx l \dj; J \dx J \dz J ) dy\dx dz j
'

Stellen we nu:

dy dz

dz da:

4^ '^ =z 4 71 {A + B)p^y = i7T{A + B)p:cy
dx dy

ZOO wordt

en dus:

An dic { dx dy dz )

\J dx dy dz /

of als een vlakteintegraal over het aangebrachte vlak, dat systeem

I omsluit:

en ovenzoo:

A'j =
j

(Ipjj. -\- mp,jx + npxx)

Ki =
I

(/ ;>xy 4- in pyy -\- n p,,,) ds

^1 = I (' Pxz -f- wi pys -\- n pts) ds
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Geheel op dezelfde wijze als Maxwell kunnen we nu hieruit

weder besluiten dat, wanneer een deel van het geheele stelsel om-

sloten wordt door een potentiaaloppervlak, de werking van het overige

deel op het ingesloten stelsel opgevat kan worden als een spanning

(of druk) loodrecht op dat potentiaaloppervlak en dus in de richting

der krachtlijnen en een druk (of spanning) rondom de krachtlijnen

loodrecht er op. De grootte der spanning wordt hier:

i22 _ ^2 ^2
^

I& — q^U^——-^— ~ of voor if = O en ^ = - ƒ : o-^/-

De grootheid g is de reciproke waarde van X in de potentiaal-

functie van VAN DER Waals. Derhalve:

Is /2^ > zoo is de uitdrukking negatief en de spanning wordt

eene drukking. Do waarde dier uitdrukking is dan

:

^fi'^-'i) <'^'

Nemen we het vlakteelement, waarvoor de spanning of drukking

bepaald moet worden, loodrecht op de krachtlijnen, en stellen /, m
en n de richtingscosinussen van den naar buiten gerichten normaal

voor, zoo is de jr-component der kracht, welke het element (als een

deel van een gesloten oppervlak beschouwd) aangrijpt

^ Pxx ~\- w* Ptfz ~\- W Pxz •

Nu is:

B7t{A -\- B) [l pix -{- m py, -{- n p^, \
=z

i
\dx

)

\i.hj ) \dz )
i ^ \^ dx ihj^ ilc dz

en verder geldt de betrekking:

dkp dtp dip
l 1- m ——|- n — = O .

ds dy dz

Door combinatie dezer twee vergelijkingen vindt men gemakkelijk

:
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Daar we de kracht opgevat hebben als een vector in de richting

van den naar buiten gerichten normaal, geeft bovenstaande verge-

lijking ons dus de kracht waarmede het element van binnen naar

buiten wordt aangegrepen. De uitdrukking tusschen de accolades in

het rechter lid is steeds positief en derhalve krijgen we een negatieve

spanning of een positieve drukking:

722 _}_ ^2 ^2

8 7i{A-{-B)

Voor de potentiaalfunctie van van der Waals is B=0 A= —

/

1

I
en y=r— , derhalve vinden we hier een {i^ositieve) sjjumiing

1 r o «/^~A

Sn/

Terwijl voor een electrisch systeem het krachtenstelsel beschreven

kan worden als een stelsel spanningen in de richting der kracht-

lijnen en een stelsel drukkingen loodrecht op de krachtlijnen, zien

we dat hier in de richting der krachtlijnen zoowel spanningen als

drukkiugen voor kunnen komen. Loodrecht op de krachtlijnen komen

alleen spanningen voor, terwijl bij electrisch agens juist het omge-

keerde plaats vindt. Is in het laatste geval de numerieke waarde

van de spanning gelijk aan die der drukking, in ons geval is overal,

waar tp en Ji van nul verschillen do spanning niet gelijk aan do

drukking. Voor de potentieele energie per eenheid van volume

vonden we:

"^ = -t^(^+f)
CD zien dus:

de absolute waarde der polmtiecle energie in de eenheid van

volume in gelijk aan de upanning loodrecht op de krachtlijnen.

De oppervlakle-spanning en de moleculair druk.

Donkon we ons een vloeistof in evenwicht met haren verzadigden

dump. In du uvorgangsloag kuuuen we du krachtlijnen loodreciit op
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het grensvlak voorstellen. Stellen we ons nu het grensvlak als hori-

zontaal voor en dus de krachtlijnen in de capillaire laag verticaal.

Zijn de bovenstaande beschouwingen juist zoo zal men derhalve, in

de onderstelling van continue stot verdeel inp: met eene g»^middelde

dichtheid, voor de oppervlaktespanning juist dezelfde waarde moeten

krijgen als uit de berekeningen van van der Waals in zijne , theorie

der capillariteit" volgen. Berekenen we evenwel eerst den molekulair-

druk ; d.i. de kracht, waarmede een zuil van de grenslaag met de

eenheid van doorsnede in de richting van de vloeistof door de om-

ringende stof naar beneden wordt getrokken.

Per eenheid van oppervlnk vonden we een druk, aangegeven

door de formule

:

8 71 / V AV/

De bedoelde kiacht, welke we K zullen noemen, is niets anders

dan het verschil tusschen de absolute waarden van dien druk D op

het boven- en giondvlak van het zuiltje der grenslaag. Noemen we

nu de potentiaal in den damp if/^ en in de vloeistof tpi en beden-

ken we dat R zoowel in den damp als in de vloeistof gelijk nul

gestold ninir worden, zoo vinden we dus:

Daar verder

ipi = — 4 7if)^(Ji en ip.2 = —
'^ ^/ X^

i>2

of

V>i = — 2 a ^1 en «/'^ = — 2 a {/^

^) De beschouwde drukkingen zijn dus hier negatief en dus eigenlijk spanningen.

Overigens zijn de begrippen spanning en drukking zeer betrekkelijk. Niets belet ons

om door de geheele massa den druk en spanning met een bepaald overal even groot

bedrag te vermeerderen. Het nieuwe stelsel drukkingen en spanningen zal even goed
een beeld van het krachtenstelsel geven als het oorspronkelijke. Dit blijkt ook dadelijk

uit den vorm van de ruimte-integraal, welke de kracht tusschen twee deelen van het

stelsel voorstelt:

^=rc^'
+*?+<°ïV,,

De coëfficiënt van dr bestaat uit de som van drie differentiaalquotienten. Men
mag dus p„, p^^ en ƒ„ met constante bedragen vermeerderen.

Is de hydrostatische drukking door de geheele massa gelijk aan den buitendruk en
werkt dus op het stelsel niets anders dan de drukking der lucht, zoo is de druk

-^ ~^y^^~~i) ^'P ^^'^ constante na gelijk aan den thermischen druk met tegen-

gesteld teeken.

22
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. VIII. A". 1 899/1900.
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kunnen we ook schrijven

:

4 a

Yerwaarloozen we (>2 ten opzichte van qi zoo krijgen we de

bekende uitdrukking van Laplace:

K a (h

Laplace toonde deze betrekking evenwel alleen aan in de onder-

stelling dat de dichtheid in de vloeistof (ook in de grenslaag) overal

even groot was.

Voor de spanning loodrecht op de krachtlijnen en dus in ons

geval in de richtingen evenwijdig aan het grensvlak, vonden we:

71 f V ^ l^J^71 f

Deze uitdrukking geldt per eenheid van oppervlak. Yoor een

elementair-rechthoekje der dwarsdoorsnede van de grenslaag (dus

loodrecht op de niveau-vlakken) waarvan twee zijden evenwijdig

loopen aan de niveau-vlakken en de eenheid van lengte hebben,

terwijl de beide andere zijden in de richting der raaklijnen loopen

en eene differentiaal lengte dh hebben, krijgen we dus:

De totale spanning in de grenslaag zal gelijk zijn aan de som

dezer differentiaaluitdrukkingen, derhalve:

s 2

..... (23)

l

De grenzen 1 en 2 hebben betrekking op vloeistof en damp.

Nu is in de theorie van van der Waals :

U/ = — 2 a o = i .* - - * __
^ 2 dh^ n4 difi

want

~/e = -2a ''^ - ^'« -^- ^'* '^'^'-

dh 2 ///,« n 4 ,11,-

') De hier Itigevoenie grooliinii o it niet de grootheid II vmi liVlM-Ac^K.



( 323 )

Door substitutie der kwadraten dezer uitdrukkingen in (23), ge-

bruik makende van de betrekkingfen

:

A2 =
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De potentiëele energie per eenheid van oppervlak wordt dus:

Als nultoestand hebben we hier dien van de vloeistof genomen.

Nemen we als nultoestand oneindige verdunning, zoo wordt a Q^m^zO
en derhalve:

S = — W

Aardkunde. — De Heer Iïoffmann biedt, namens den Heer

Martin, voor de Werken der Akademie eene verhandeling

aan van den Heer Dr. H. yan Cappelle: „Nieuwe waai'-

nemingen op het Nederlandsche diluviaalgehied voornamelijk

met het oog op de kaarteering dezer gronden (II/\

In handen gesteld van dQ Heeren Martin en Behrens om daar-

over in de volgende vergadering verslag uit te brengen.

Voor de Boekeiij wordt aangeboden door den Heer Hoffmaj^n,

namens den Heer Martin: „Die Fossilien von Java auf Grund
einer Sanimlung von Dr. R. D. M. A^erbeek", Heft 6—8.

De vergadering wordt gesloten.

(6 lleeeMber 1899.)



KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 30 December 1899.

Voorzitter: de Heer B. J. Stokvis.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Ikiiuuu: In Meinonam C. II. C. GRiNwig, p. 326. — Ingekomen stukken, p. 827. — Verslag

uvci' eene verliandeling van Dr. II. vax Cappei.lk Jr. : „Nieuwe waarnemingen up

het Nederlandsehe diluviaalgebied, vournamel\)k met het uog op de karteering deser

gronden" (II), p. 327. — Mededeeling van den Heer 1*. Zksman : „Waarnemingen
over eene usymmetriüche verandering van ijrerlijnen bij straling in een magnetisch

veld", p. 328. — Mededeeling van den Heer Kli^yyicb : „De formules van Borkl over

divergente i-eeksen", p. 331. — Mededeeling van den Heer vak okr Waals, namens

den Heer J. D. tan ukr Waals Jr. -. „De entropie der straling", p. 338.— Aanvulling

van den Heer W. Kaptryn op lijne mededeeling, y;etiteld : „Over eenige bijzondere

gevallen van de difterentiaalvergelijking van Mokge", p. 356. — Mededeeling van den

Heer WiKKLkr, namens den Heer V. II. Kykman: „Een nieuw grafisch systeem voor de

craniologie", p. 357 (met 4 platen). — Mededeeling van den Heer Bakucib Koozeboom,

namens Dr. Ernst Cohen: „Over de theorie der ovei-gangseleraentcn der derde soort"

(Eerste Mededeeling), p. 361. — Mededeeling van den Heer Moll, namens MeJ.

T. Tammks: „l'omum in Pomo", p. 370. — Mededeeling van den Heer Frakchimokt,

namens Dr. 1'. van Rombirou: „Over het nitrecren van diraethylanilinc in sterk

zwavelïure oplossing", p. 374. — Mededeeling van den Heer Fkancuimokt, namens

Dl. P. VAN RoMBCROH : „Over de indigovorming uit Indigofera's en uit Marsdcnia

tinctoria", p. 376. — Mededeeling van den Heer Kamerungu Onkes, namens Dr.

E. VAN EvERDiNOEN Jr. : „Het vci-schijusel van Hall en de magnetische toename in

bismuih bij zeer lage tempt: aturen". I ^vervollr\ p. 380 (met een plaat). — Aanbieding

van een boekgeschenk, p. 384.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

De Heeren H. G. van de Saude Bakhuyzek, Hoogewerff,
Behrens, Mac Gillavry, Martin, P. Zeeman en Kamerlingh
Onnes hebben bericht gezonden, dat zij verhinderd waren de ver-

gadering bij te wonen.

23
Verslagen der xVfdeeling Natuurk. Dl. VIII. A". 1899/1900.
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Is ingekomen een schrijven van Mevrouw J. J. B. GuiNWis

—

YAN Kerkwijk, bericht gevende van het overlijden van haren

echtgenoot, wijlen het lid der Akademie Dr. C. H. C. Grinwis.

Ntiar aanleiding van dit bericht zegt de Voorzitter het

volgende

:

Door den dood van ons medelid Grinwis wordt onzer

Afdeeling een gevoelige slag toegebracht.

CORNELIS HUBERTUS CAROLUS GRINWIS,

in 1831 te Haiirlem geboren, was van 1869 af Lid onzer

instelling. Kort te voren in 1867 was hij als Hoogleeraar

te Utrecht in de wiskundige vakken, in de mechanica en in

de mathematische phjsica beroepen, na alvorens reeds aan

de Polytechnische School te Delft en aan het Gymnasium

te Deventer, onderwijs in de wiskunde te hebben gegeven.

In den phalanx der wiskundige Leden onzer Afdeeling nam

hij cene atingezienc plaats in, en behalve zijn groot werk

„de Theorie der AVrijvingselectriciteit" getuigt menige lijvige,

goed doorwerkte verhandeling in onze Werken van zijn

onafgebroken lust tot onderzoek van wiskundige problemata,

en vooral van die uit de ^mathematische physica. Hij legde

zich vooral er op toe, om de wiskundige moeilijkheden, die zich

bij de vnuigstukken uit de mathematische physica voordeden,

te overwinnen en het gestelde probleem tot oplossing te brengen.

Ook V(M)r hem gold : „onvermoeide arbeid komt alles te boven".

In de liUitHte jaren hadden wij nauwelijks meer het voor-

recht hem in ons midden te zien. Sedert liij door gezondh(nds-

redenen gtMlwongcMi het professoraat te Utrecht had n(M'r-

gid(?gd, trok hij zich te Baarn terug, en verscheen niet meer

onder onn, al behoorde liij vroeger tot die Leden, die geenc^

Vcrjjadcring der Afdeeling verzuimden. Hij was een bi|Bchei-

den ruHtig gcjleerde, v/uma innemendlund op zijn gcdaat U) lezen

Htond, en die de vru(Oiten van zijn gciestc^lijken arlxud shichls

Inin te geniüten gaf, die in staat waren, haar te waardeeren.

Zijne nogüdachtonis zul bij ohb steeds in eorc blijven.
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Voorts zij tl intoekomen :

P. ]inel' viin den Minister van Binnenlandscbe Zaken d.d.

21 December 1899 met verzoek om bericht en raad omtrent een

aanvraag aan II. M. de Koningin van den Heer A. M. DU Celliée

Muller om in staat te worden gesteld zijne studiën in de Wis-

en Sterrekunde te kunnen voltooien.

Deze brief w^ordt ter fine van praeadvies in handen gesteld van

do Heeren J. A. C. Oudemans en J. C. Kapteyn.
2^. Uitnoodiging van de kön. preuss. Akademie der Wissen-

schaften te Berlijn tot bijwoning van de feestelijke herdenking van

het 200-jarig bestaan op 19—20 Maart a. s.

De Secretaris spreekt de wenschelijkheid uit, dat ook van de

Afdeeling voor Wis- en Natuurkunde een lid worde afgevaardigd

om met den afgevaardigde der Letterkundige Afdeeling de Akademie

bij deze gelegenheid te vertegenwoordigen. Maar geen der leden

stelde zich beschikbaar.

30. Uitnoodiging van de Société de Biologie te Parijs tot bijwo-

ning van de feestelijke herdenking van het 50-jarig bestjuin op

27 December 1.1. Deze uitnoodiging is met een brief van geluk-

wensch beantwoord.

40. Circulaire van het Congres d'Histoire des Sciences op 23—28

Juli 1900 te Parijs te houden. Ter inzage gelegd voor de leden

der Akademie.

Aardkunde. — De Secretiiris leest het door de Heeren Martin
en Behrens gestolde verslag over de verhandeling van Dr.

H. VAN Cappelle, getiteld: j,J^ieuwe waarneminyen op het

Nederlandsche diluviaalgebied, voornamelijk met het ooy op de

karteering dezer gronden'^ (II).

Over de verhandeling van den Heer H. van Cappelle, getiteld:

„Nieuwe waarnemingen op het Nederlandsche diluviaalgebied, voor-

namelijk met het oog op de karteering dezer gronden" hebben de

ondergeteekenden de eer het volgende te berichten :

De schrijver stolt eerst de moeilijkheden in het licht, die aan eene

karteering van het vwraine dek verbonden zijn, vooral ook in de

Veluwe ; deze vloeien voort uit hare slechts plaatselijke ontwikkeling

en de doorgaans geringe dikte, niet het minst echter uit de aanzien-

lijke ontwikkeling der zandige afspoelingsprodukten in deze streek,

waardoor hot moraine dek aan het oog onttrokken wordt. Toch geeft

de schrijver een schetskaartje van de verspreiding van het moraine

23*
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dek in een deel der Veluwe. Het helling- of heidczand^ een ufspoe-

lingsprodukt der hoogten, bezit in de Veluwe eene zoodanige ver-

spreiding, dat verreweg het grootste gedeelte der oppervlakte door

deze zandvorming wordt ingenomen. Het hoofdgedeelte der verhan-

deling betreft de loessformatie van den Veliiwezoom^ die tot nu toe

nog door geen enkelen geoloog uitvoerig werd behandeld. De schrijvei*

is van oordeel : „dat de loessachtige grond die tegen de hellingen

der Amhem-Dierensche hoogten afgezet is en veelal de hoogste

licuveltoppen bedekt, samenhangt met het loess der Rijnstreken en

bet Limburgsche loessterrein en dat deze vorming als een hoogvloed-

slib te beschouwen is, door den Rijn en den IJssel afgezet, toen zij

liare beddingen nog niet tot hare tegenwoordige diepte hadden inge-

sneden." Hij tracht verder de stelling te verdedigen : „dat deze

afzetting heeft plaats gehad in den tijd toen het tweede landijs zich

niet ver van de Nedorlandsche grens bevond en ook de Zwitsersche

glctschers zich opnieuw ver buiten hun tegenwoordig gebied hadden

uitgebreid.

De ondergeteekenden bevelen deze verhandeling ter opname in de

geschriften der Akademie luin.

K. MARTIN.
Tu. II. BEIlllENS.

De conclusie van het vei*slag om deze verhandeling op te nemen

üi de Werken der Akademie wordt goedgekeurd.

Natuurkunde — Mededeeling van den Heer P. Zkkman : y^Waar-

ncmhujcH over eene itsijmmetrische verandering tuin ijzerlijnen

bij siralimj in een magnetisch veUV\

I. Wttt zeker bij eene beschouwing van door liet raagnetisclie

veld in triplelten opgeloste spectraallijnen sterk opvalt is de sym-
roetrie in afstiuul en sterkte van de uiterste componenten dier

tripletten. In het bijzonder zijn er bij ijzer vele der sterkere lijnen

dio oen ideuul >?oval schijnen op te leveren van de oorspronkelijk door

I>0KB2<T'//h theorie voorspelde tripletten. Kerst bij aandachtige beschou-

wing vullen onder de zwakkere lijnen enkele op, die wat intensiteit

uangaut asymmetrisch schijnen te zijn. In eene vroegere verhandelino-

(tan Juni '98) heb ik do redenen meogedetdd waarom ik naar

triplotlen mot oen storkcren componcmt aan den kant van hot rood

heb gedocht. Ik vond er enkele in slerke velden. Van vele der «re-

vonden asymmetrische tripletten kon ik eehtiir bewijzen dat ze aan
sloringeD waren toe te schrijven on ik kwam tot het besluit dat
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êen richtende werking van het magnetisch veld op de banen der

lichtionen niet bestond. Ik heb mij later niet met dit vraagstuk

bezig gehouden.

2. Eenigen tijd geleden had Prof. Yoiqt uit Göttingen do

vriendelijkheid mij per brief mede te deelen dat door hem uit do

theorie was afgeleid, dat normale tripletten in zwakke magnetische

velden eene bijzondere asymmetrie moeten vertoonen : de uiterste

component aan den kant van het rood krijgt de grootste intensiteit^

terwijl de component aan den kant van het violet op den grootden

afstand van de oorspronkelijke lijn komt. In zwakke velden treden

deze asymmetrieën op den voorgrond om juist in sterke te verdwijnen ^).

Volgaarne heb ik aan het verzoek van den Heer Voigt voldaan

om deze uitkomsten der theorie aan de waarneming te toetsen.

Te eerder ging ik daartoe over omdat ik thans kon gebruik maken
van een voortreffelijk concaaf tralie, dat Prof. Rowland de bijzondere

vriendelijkheid had voor mij te onderzoeken en uit te kiezen. Het is,

evenals het vroeger door mij gebruikte Leidsche tralie, van 3 M.
straal en bezit 14438 lijnen per inch. In definitie der lijnen over-

treft het echter vrijwat het vroeger door mij gebruikte. De meeste

opnaaien konden nu in de tweede orde geschieden.

3. Ik heb getracht in het spectrum der eerste orde bij ijzer

(waarop ook alle volgende me<ledeelingen betrekking hebben) door

directe waarneming eene ongelijkheid der uiterste componenten to

vinden. Daarbij werd vóór de spleet een Nicol met het trillingsvlak

verticaal geplaatst, zoodat alleen de uiterste componenten zicljtbaar

waren zoodra de vonk in het magnetisch veld oversprong.

Kiettegenstaande de beide genoemde componenten slechts even

gescheiden waren en dus de omstandigheden zoowel wat betreft de

veldsterkte, als wat de gemakkelijkheid van vergelijking aangaat

zeer gunstig waren, gelukte het mij niet volkomen zeker een ver-

schil in intensiteit der randcomponenten te constateeren. Mogelijk

dat het flikkeren der vonk ongunstig voor deze waarnemingen is.

4. Gelukkiger was ik echter bij photographische opnamen. Ik

maakte die in het spectrum der tweede en derde orde en wel voor

de golflengten tusschen 3400 en 3900 in de tweede orde en een

iets kleiner gebied in de derde.

^) Binnenkort zal het stuk van Votgt in VViedemann. Ann. verscli|jnpn onder den

titel : '/Dissynunetrie der ZEEMAN'schen Triplets."
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ik plaatste geen Nicol vóór de spleet, maar gebruikte eeiie veld-

sterkte die daardoor nog nader gekarakteriseerd moge worden dat

van de sterkere lijnen ongeveer het twee-derde gedeelte in tripletten

of quadrupletten (die bij de gebruikte veldsterkte meest doubletten sche-

nen) was gesplitst. Ik kon behalve naar ongelijkheid in intensiteit ook

naar asymmetrie in afstand bij de tripletten uitzien. Na uitsluiting van

die lijnen waarbij de vroeger door mij vermelde storingen ^) zich kunnen

voordoen, vond ik inderdaad verscheidene lijnen, die de doorVoiGT

voorspelde asymmetrieën, zij het dan ook uiterst zwak, vertoonden.

In enkele gevallen kon ik alleen de asymmetrie der intensiteit of

van de afstanden constateeren, in andere echter beide asymmetrieën.

Het verschijnsel is zeer zwak.

Het verschil in afstand der componenten naar violet en rood

bedroeg nooit meer dan 8 pCt. Jk wil voor het oogenblik er mij

van onthouden de golflengten der lijnen met de bedragen der ge-

vonden asymmetrieën op te geven. De volgende lijnen vertoonen

echter beide of een van beide verschijnselen: 3878.71, 3709.40,

3687.60, 3735.01, 3498.00, 3763.91, 3749.64.^)

5. Daar de uiterste componenten van quadrupletten zich normaal

gedragen, heb ik ook daarbij nagegaan of de uiterste componenten

naar rood en naar violet een intensiteitsverschil vertoonden. Ik vond

dit bij 3466.01, 3475.61, 3705.73, 3722.73, 3872.65.

Bovendien vertoonden hiervan 3466.01 en 3705.73 eene verschui-

ving van het midden der uiterste componenten ten opzichte van

dat der binnenste naar het violet. Deze laatste waarneming althans

wat betreft 3466.01, wordt bevestigd door eene waarneming, van

Reese^): „but the most careful measurements that I could make
indicated a possibility that in the case of 3466.0 the mean of the

inner pair is n triflc farther toward the red than that of the outer

pair."

Ofschoon Voigt's ontwikkelingen alleen betrekking hebben op

tripletten, zoo ligt het toch wel voor de hand ook deze waarnemin-

gen over quadrupletten al» een aanwijzing ten gunste van de theorie

te beschouwen.

6. Bij het triplet uit de lijn 3733.46 vond ik den component

naar violet op ecu frleinrrm jifHtund dan di(; naar rood van de ooi'-

1) Venlag der Gew. Verg. 26 Juni 1808.

*) De golflenjfU'n vnn Iwl voiiki'iiM|»rciriiiii vcjI'^niiH Kxnkii cii IIasciirk.

*) Note* on Ul« XkRMAN Kllot-t, JoIihh llopkiiH rnivcMitv Ciicnliir, .liiiic 1 8'.l<),

M». 140. Pbil. MnK. Hept. 18ttV.
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Spronkelijke lijn, zonder dat ik in de intensiteit der uiterste compa-

nenten een duidelijk verschil kon constateeren. Daarentegen vond

ik bij triplet 3824.58 de component naar vioïet duidelijk sterker

dan die naar rood.

Het schijnt mij niet waarschijnlijk, dat in het laatste geval eeno

storing door de luchtlijn 3824.4 (Neovius) optreedt, daar de bedoelde

component scherp en de luchtlijn bovendien zeer zwak is. Deze

is niet zichtbaar op een negatief, genomen met een zeer zwak veld

en met eenzelfden expositicduur als waarbij het negatief genomen

werd waarop de sterkere component naar violet voorkomt.

Of door deze waarnemingen de theorie zal moeten worden uitge-

breid of dat er nog andere storingen aanwezig zijn moet nader

worden uitgemaakt.

7. Uit de medegedeelde waarnemingen schijnt dus wel tot het

werkelijke bestaan van asymmetrieën besloten te mogen worden.

Intusschen doet men wel niet te vergeten, dat de gevonden afwij-

kingen van de symmetrie buitengewoon klein zijn, en dat het dus

gewenscht blijft nog op eene andere wijze de realiteit ervan to

bevestigen. Ik hoop dit in eene volgende mededeeling to doen.

Ten slotte wil ik nog vermelden, waarop mij trouwens ook Prof.

VoiGT opmerkzaam maakte, dat mijne waarneming geen beslissing

brengt tusschen zijne theorie en die van Lorkntz, maar eene be-

vestiging oplevert van wat aan beide theorieën gomeenschappelijk

ten grondslag ligt ^).

Wiskunde. — De ITeer Kluyver doet eene mededeeling, getiteld:

j^Db formules van Borel over divergente reeksen^^

In zijne verhandeling over divergente reeksen (Ann. se. de l'tMe
norm., t. IG, p. 77, noot) merkte Borel op, dat in zijne „toege-

voegde geheele functie"

E{a:) = ^ p-

de factor a„ : n! wellicht met voordeel te vervangen zou zijn door

n

a^ : rf 1~0' waarin p een positief geheel getal beteekent.

') Zie over het verbaml tnsaclien beide theorieën LoRRNr/. Phyg. Zeitsch. v. liiecke

u. Siiuou. S. 39. 1899.
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In deze mededeeling zal de juistheid van deze opmerking worden

aangetoond. Het zal blijken, dat deze kleine verandering in E {az)

voert tot een „gebied van sommeerbaarheid" geheel gelijk aan die,

welke door Borel zelven en ook door Servant (Ann. de Toulouse,

2« série, t. 1, p. 152) gevonden werden, toen zij andere wijzigingen

van de toe^evoeffde g-eheele functie beschouwden.

Uitgaande van de functie f{z) en hare reeksontwikkeling

ƒ (5) = .2" C„ 2" = ^ M„ ,

o o

van welke ontwikkeling wij aannemen, dat zij een eindigen conver-

genticstraal heeft, beschouwen wij de toegevoegde gehecle functie

E,{a/z) = 2:

p

"^(7 +

ITet geheele getal p is willekeurig; wordt p gelijk 66n genomen,

dan wordt de functie ^^{alz) weder de functie E{az) van Borel.

In de eerste plaats zal het noodig zijn E^ (a/z) door eene bepaalde

integraal voor te stellen. Een passende integratieweg wordt op de

volgende wijze verkregen. Wij trekken in het complete ^-vlak eene

kromme ongeveer in de gedaante van eene cardioïde, waarvan het

keerpunt in ^ = O wijst in de richting van «• = — 00 , terwijl de

kromme zelf den oorsprong omgeeft. Wij onderstellen, dat de weg
yy aanvangt in ar = O en dat hij, langs de cardioïde in positieve

richting rond den oorsprong gaande, ook weder in ,v = O eindigt.

Met deze onderstelling aaiigjiunde W hebben wij dadelijk

1

— • 1 «•
«

= 77^f— (^'' e ''
)« <U

,

n n

P . ^ ""x » »«'

cn cindeliJK, imlirn 1-^| Hifcht» kiein genoeg blijft:
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a

1 Te* - -—
Ej, (a/c) = : — ^ c„ (x^' z e ^' )" dx

,

Z m J X o
ir

of

-i 1 ir\*

X
W

Deze laatste vergelijking heeft echter geene bepaalde beteekenis,

tenzij gedurende de integratie de waarde van f{*^ ' e ^
) zonder

dubbelzinnigheid kan worden vastgesteld. Dit vereischt, dat het

gebied door W ingesloten geen enkel van de singuliere punten t

— ±i

van /Oi'' ze ^) bevat. Wij willen aannemen, dat /(z) in het com-

plexe z-vlak kan worden voortgezet over den convergentiecirkel van
00

de reeks ^c» «" heen, en dat de functie buiten dien cirkel eene groep

van singuliere punten « = ^ e»^ bezit. Dan heeft, als wij ^= ^ ««•

L li

nemen, de functie /(^'' ze ''
) in het x-vlak eene dergelijke groep

van singuliere punten, bepaald door

— = ~ cos p iO—ft) — i~ sin p \0—/9\ .

Ten einde nu de punten t uit te sluiten van het gebied begrensd

door de cardioïde, beperken wij z in het ^-vlak tot eene figuur, die

op de volgende wijze wordt geconstrueerd. Elk der punten a=Ae'^
bepaalt eene kromme, welker vergelijking in poolcoördinaten ge-

schreven kan worden

Ap
üP = ,

^ €osp{0—/i)

en het samenstel dezer krommen verdeelt het c-vlak in een stelsel

van kromlijnige veelhoeken. In een dezer veelhoeken, dien wij door

Gp zullen aanduiden, ligt de oorsprong en ook de eonvergentieciikel.

Wij onderstellen nu, dat het punt z nimmer het inwendige van dezen

veelhoek G^ verlaat.
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In dat geval hebben wij voortdurend

-^cospiO-fiX^^,

en dientengevolge

bestaanbaar stuk van ( — +-—.

) > O .

Anders gezegd, wij kunnen beweren, dat de punten nn het A'-vlak

gelegen zijn buiten den cirkel met middellijn 1 -f £ en met het

middelpunt ar = — ^ (1 -f f) . Buitendien, daar wij noodzakelijker-

wijze
I
z

I
eindig moeten veronderstellen, moet er eenc van nul ver-

schillende minimumwaarde van \t\ bestaan, zoodat het steeds mo-

gelijk moet worden geacht om de lus W op zulk eene wijze aan

te brengen, dat alle punten t er buiten liggen, terwyl de lus tege-

lijkertijd den cirkel met middellijn 1 en bet middelpunt xz= — \

geheel omgeeft.

Deze laatste voorwaarde wordt aan den weg W gesteld, opdat wij

gedurende de integratie steeds zullen hebben

an f— + 1W O .bestaan ba;ir stuk van

Met de aldus geconstrueerde lus W als integratieweg zal de ver-

gelijking

n
~^ \ ir i

^—/ix>' c~~) dr

yy

hare betcckenis behouden, ook wanneer het punt c den convergentie-

cirkel ovcrechrijdt, mits het slechts binnen den veelhoek 0^, blijft.

Do oerete eigenschap vnn do functie Ej, {a/z) kan nu dadelijk be-

wezen wonlcn. Vermenigvuldigende met «-« hebben wij

:

1 1 - -^ /i

W

en dui, omdnt
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„(1.,)Lim e

II

**
f,, C" O

TAm e-" Ejj{a/z)= Lim «-" -2" =0. . . (T)

Tn do tweefle plaats vindon wij

f e- E, (o/z) da = -L- f± /(> ^r^) f r" (7
•*

O ./X ::.

./ 2nx J m J
o II' o

1 r dx
'

2 71 I r/ ar + 1

W

DiXiiT do oenij^e pool van de intofl^nial binnen de lus W is het

punt j= — 1 =r e*« , kan mon in «ie huitste integraal de lus samen

trekken tot <>en kleinen riik<'l on» dat punt, en er k«»int

j e-^ E^{a/,)da=/{z) (II)

Deze vergelijking kan dienen om de waarde van /(z) te berekenen

voor eenig g(»geven punt z binnen liet gebied Oj,
, daarom moeten

wij Gfj beschouwen als het gebied van sommeerbaarheid, dat bij

de functie Ep (a/z) behoort.

Intussclien wees Borel nog een anderen weg aan om f(z) te

berekenen. Voor /> = 1 en aannemende, dat z gelegen was in den

veelhoek Gi , bewees hij, dat wij hebben

:

® s„ a"
Ltm e-« -2i = f{^) .

a= + « O W /

waarin
h= n h= n

A = O h — o

De vraau" is of de functie

<P, (a/z) = 2:
o

(f+O
1
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óp fiene dergelijke wijze kan worden gebruikt voor eenig punt zi

gelegen in het gebied Gp . Dat dit inderdaad het geval is, bewijzen

wij als volgt.

Men ziet gemakkelijk, dat wij kunnen schrijven

:

crj> = ^
dfpp ^ {Sn — •'^n-p) a

n—— 1

zoo men slechts overeenkomt om te nemen nj^ = O en «a = O , zoodra

als A < 0.

Het verschil s„ — .«•„_/, vervangende door

k=p—l

kz=0

hebben wij

p

en

«o

Nu is hot duidelijk, altijd onderstellende, dat z gelegen is binnen

Opy dat Ep{ult) ten opzichte \\u\ /{:) dezelfde heteekenis heeft als

n

JE<*> (./.-)="F "-**'"''

ten opzichte van



( 337 )

daarom kunnen wij hier de vergelijkingen I en II toepassen en

besluiten, dat

Liin e-« f}^^ {alz) = O
,

a= + OB

Ce-E^^ {aiz)da=:zkf{z),

ü

Aldus blijkt liet, dat wij hebbeu

r
-|a = »

«-" 'pp («/-) = — "ü H- />ƒ(•)

of

Um e-a^—^ -=/>/W (UI)

« =+* ^r{^-^\)

eene vergelijking, geheel overeenkomende met de oorspronkelijke

formule van Bükel.

Er kunnen gevallen voorkomen, waarin de formules I, II en III,

die wij in het voorgaande afleiden, eenig belang hebbeu. AVant,

indien men vraagt naar de waarde van /(«) in eenig gegeven punt c,

kan het gebeuren, dat dit punt buiten het gebied van sommeerbaar-

lieid van G^ van Borel is gelegen, en dat het mogelijk is door eene

doelmatige keuze van het geheele getal /> om een gebied G^ te

vinden, dat het punt z bevat. In dat geval kan men Borel's ver-

gelijkingen door de formules II en III vervangen, waarvan de toe-

passing bijna niet bezwaarlijker is dan die van de formules, geldende

voor het gebied G^

.

Eindelijk kunnen wij nog opmerken, dat de vergelijkingen I en II

blijven doorgaan, wanneer p is een willekeurig aangenomen positief

getal. Voor rationeele niet-geheele waarden van p echter wordt het

gebied van sommeerbaarheid G^ aanzienlijk beperkt en voor irratio-

neele waarden van p valt het gebied van Gp ten slotte met den

convergentiecirkel samen, zoodat de sommatie-formule II nergens

meer toe dient.

Eene opmerking van den Heer Lorentz wordt door den spreker

beantwoord.



( 338 )

Natuurkunde. — De Heer van dér "Waals biedt eeiie mede-

deeling aan van den Heer J. D. van deu Waals Jr.,

getiteld: ^De entropie der straliny.
))

Men kan het entropieprincipe op verscliillende wijze formuleeren.

Strikt genomen volgt uit de beschouwing van het kringproces van

Cabnot niets andei's dan:

rdQ
1". Bij een omkeerbaar proces is 1 — een totale differentiaal.

2°. Gaat men van een toestand A tot een toestand B over op

— kleiner dan bij een omkeerbaar proces.

De tweede formuleering is : De entropie streeft naar een maxi-

mum d. w. z. de entropie neemt steeds toe ; en zoo de andere

voorwaarden, waaraan een systeem moet voldoen nog verschillende

processen als mogelijk toelaten, zal steeds dat plaats hebben, waarbij

de entropietoename het grootst is. Daar wij hier iedere kleine

verandering als „het proces" kunnen beschouwen, kan men ook

zeggen, dat de Auctie der entropie steeds een maximum is.

Om van de eerste formulcering tot de tweede te komen moet

men het begrip entropie noodwendig uitbreiden. Men moet daartoe

n.1. ook stoffen, die niet in evenwicht zijn, entropie toekennen. Daar

het echter onmogelijk is, dat een stof op omkeerbare wijze in een

toestand komt, die geen evenwichtstoestand is, kan de definitie:

rdQ
^Entropie is I — .- voor een omkeerbaar proces", hier niet toegepast

worden. Er zijn inderdaad pogingen gedaan eeu beschouwing van

entropie te vinden, die ook op stoffen, die niet in evenwichtstoestand

verkecren, van toepassing is.

Wil de tweede tornuileering van het principe juist zijn, dan moet

het oornpronkelijk begrip nog oj) andere wijze uitgebreid worden. Er

moet n.1. een entropie der straling ingevoerd worden. Of door straling

oen afwijking van <le tweede hoofdwet was te verkrijgen, is reeds

meermalen het ondorwc^rp van onderzcxik geweest. Bartoli ') bedacht

ecu kringproccH waarbij schijnbaar een afwijking voorkwam. Bültz-

MANK') bcwcc» echter, dat deze tegens[)raak kan o[)geheven worden

door den druk, «lien lichtHtrulen uitoefenen op een lichaam, waardoor

zy geaÜBorbeerd, of teruggckuatst worden, in aanmerking te nemen.

>) BaBTOU, Sopra i iiiuvimi'iiii jirodolti diilln liicc o diil nilons Fikknkk,

\m Mommn 1876.

*) Wied. Aon. XXII 1 Anno 18S4. No. 5. l'ng. 81.
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Hierbij werd uitsluitend gelet op de vraag: Is er door middel

vau straling, een omkeerbaar proces te verkrijgen, waarbij door de

stoffen hoeveelheden warmte worden afgestaan, die zich anders ver-

houden, dan de tweede hoofdwet eischt. Wien heeft het eerst een

„entropie der strahng" ingevoerd ^). Hij acht het als van zelf sprekend,

dat straling, die in evenwicht kan zijn met uitstralende lichamen

en die zelf ook energie bezit, ook entropie moet bezitten. Hij leidt

zijne redeneeringen echter uitsluitend at' uit de beschouwing van

omkeerbare processen. Nu definieert hij als „temperatuur van straling"

de temperatuur van een volkomen zwart lichaam, dat met deze

straling in evenwicht is. Bij omkeerbare processen is echter de hoe-

veelheid warmte door de wanden afgestaixn, dezelfde, als die, door

den ether opgenomen. Daiir verder bij definitie de temperaturen van

wanden en straling gelijk zijn, komt het op hetzelfde neer of meu
de tweede hoofdwet toepast op den ether, zooals Wien deed, of op

de wanden, zooals Boltzmann deed: | -yp- is voor beido iden-

tisch. De nooJzakelijkheid van het begrip „entropie van straling"

kan dus nooit uit omkeerbare processen worden afgeleid.

Voor phosphorescentie- en fluorescentieverschijnselen had E. Wiede-
MANN al op de noodzakelijkheid van dat begrip gewezen. ^).

Toch is het duidelijk, dat, zoo men het entropieprincipe in do

tweede formuleering uitspreekt, ieder niet omkeerbaar stralingsver-

schijnsel met het entropieprincipe in strijd is, zoo men geen entropie

aan straling toekent. Ieder lichaam dat in de ledige ruimte warmte
uitstraalt, die niet gelijktijdig weer door een ander lichaam wordt

opgenomen, zou dan entropie verliezen zonder dat elders een minstens

even groote hoeveelheid entropie gewonnen wordt. Het entropie prin-

cipe eischt dus, dat aan den ether, die tian de warmte-stralings-

beweging deelneemt, een minstens even groote hoeveelheid entropie

wordt toegekend, als het uitstralende lichaam door uitstraling ver-

loren heeft. Of het mogelijk is een dergelijke entropiefunctie voor

straling te vinden kan, dunkt mij, niet betwijfeld worden. Deze uit-

breiding van het entropieprincipe is minder gewaagd dan die waarbij

uit de eerste formuleering de tweede wordt afgeleid. En toch zal

wel niemand aan de juistheid van de tweede formuleering twijfelen,

mits men in navolging van BoLTZMA^'N het entropieprincipe niet

als een exacte wet, maar als een waarschijnlijkheidsbegiusel opvat.

1), Wied. Ann. 52,1. Anno 1S94. No, 5. Pag. 132 sequ.

2). Wied. Ann. 38,3. Auno 1889. No. 11. Pag. 485.
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WiEN leidt o. a. uit zijn beschouwing-en af, de tlicoreti«che juist-

heid van de wet van Stephan en de relatieve intensiteit der ver-

schillende golflengten in het licht door zwarte lichamen uitgezonden.

Een ander voordeel van zijn invoeren van het begrip „entropie

van straling" is, dat wij nu de entropie een continu bestaan kunnen

toeschrijven: als een lichaam entropie verliest door straling en een

ander entropie wint, behoeven wij nu niet te zeggen, dat op de

eene plaats minstens evenveel ontstaat, als op de andere verloren

gaat, maar dat de entropie zich continu door de ruimte van de eene

plaats naar de andere heeft bewogen. De vraag naar de localiseering

der entropie is echter van niet zooveel gewicht, als die naar de

localiseering der energie. De onveranderlijkheid van deze tweede

grootheid toch geeft ons aanleiding om aan een identisch voortbe-

staan ervan te denken, zoodat wij een volkomen streng continu

verplaatsen ervan, als natuurlijk aannemen. Bij de entropie is dit

niet het geval en daar de entropie van een punt ook van den toe-

stand der omgeving afhangt, zal de entropie van een molecuul ge-

wijzigd kunnen worden door de omgeving te wijzigen, zonder dat

daarbij van eene continue voortplanting sprake is.

Nemen wij toch de formule van Boltzmann aan

:

=--ƒn= \ Fl {F) d(o

dun iö, daar — // de entropie voorstelt, de bijdrage van elk mole-

cuul — /(/''). Dczo grootheid wordt voor alle moleculen van do groep

F momentaan veranderd, zoodra er één of meer moleculen aan die

groep worden toegevoegd, zonder dat hierbij van voortplanting sprake

i«. Opmerkelijk is hierbij, dat, als door botsing de entropie in een

volume-element toeneemt, do winst aan entropie uitsluitend aan de

moleculen moet toegeschreven worden, die gebotst hebben. In de

grootheid \Fl{F)d(ü toch veranderen zoowel F als /(Z^- De veran-

«lering crvun \» voor te stellen door

Cd Fl (F) doi -f Cf d l (/O d(o.

\)o ec•l^l•• Iriiii in t|.» nntropii'iuciiiiiiu! (Ier moleculen, die gebcilsi

heblion, de tweede term, die van de ainhn-c^ moleculen. De tweede;

torm blijkt echter O to zjjn, want

ÏFd l{F)dü}=: Cf - d Fdo) = Ct F d(o.
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Dit stelt voor : de verandering in het totale jiantal moleculen. Dit

aantal wordt echter door botsingen niet veranderd en de tweede term

is O ^). Beschouwt men echter de entropie van de volumen-elemen-

tjes in hun geheel on niet van de moleculen ieder afzonderlijk, dan

kan men met behulp van de door WiEN ingevoerde entropie der

straling zeggen : de entropie gaat nooit verloren, en zij plant zich

continu door de ruimte voort.

Ik hoop hierbij in het vervolg nog aan te toonen :

Entropie ontstaat slechts, wanneer botsingen (of het analogon dajir-

van bij straling) plaats hebben, en de nieuw ontstane entropie is

dan daar te vinden, waar de botsing heeft plmits gehad.

Ofschoon er misschien uit beschouwingen als die van AViEN nog

veel te leeren zou zijn, heb ik er de voorkeur aan gegeven, te

trachten een inzicht in het wezen der entropie der straling te ver-

krijgen door beschouwingen analoog aan die van Boltzmann voor

(Ie (Mitropie van stoHen.

II.

Toen ik het vorige hoofdstuk reeds geschreven had, werd ik

opmerkzaam gemaakt op de mij nog onbekende stukken van Planck

getiteld : „Ueber irreversible Strahlungsvorgange" in „Die Sitzungs-

berichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1897, 1898 en

1899", en op diens debat met Boltzmann. Daaruit bleek mij dat

verschillende opmerkingen door mij gemaakt reeds in de stukken van

Planck voorkomen. Daar ik echter in vele opzichten met Planck
van meening veischil, meen ik het volgende toch te moeten publi-

ceeren, ofsclioon ik tegenover het volledig uitgewerkte svfeteem van

Planck nog slechts een jianvang van een systeem volgens mijn

inzichten kan stellen. Om mijn gedachtengang duidelijk te maken
heb ik het vorige hoofdstuk onveranderd gelaten. In de eerste plaats

meen ik mij te moeten rechtvaardigen, waarom ik de wijze van

behandeling van Planck niet meen te moeten volgen, maar ook

voor stralingsbeweging mij nauwer aansluit bij de beschouwingen

van Boltzmann over moleculaire warmtebewegingr.

Hiertoe wil ik de opvattingen vanhetentropieprincipe van Boltzmann
en van Planck scherp tegenover elkaar stellen of althans, wat mij

voorkomt de opvatting van Planck te zijn, want hij spreekt zich

hierover niet nadrukkelijk uit.

Pl.anck's meening komt mij dan voor het volgende te zijn.

1) Zie Boltzmann, Vorlesungeu über Gastheorie, Iste Tbeil pag. 35.

21
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Voorop wordt gesteld de juistheid van het entropieprincipe, d.w.z.

de entropie kan slechts toenemen.

Nu zijn vele processen, die in de natuur voorkomen niet elemen-

tair, b.v. alle thermische verschijnselen kunnen slechts k fond behan-

deld worden door de strenge mechanische wetten op de afzonderlijke

moleculen toe te passen. Om een exacte natuurwet te vinden zal het

noodig zijn tot een elementair proces terug te gaan, dat door strenge

mechanische wetten beheerscht wordt. Nu kan de entropie slechts

in één zin veranderen, de grond daarvan moet dus gezocht worden

in een elementair proces, dat slechts in één zin kan verloopen.

Hiermee is een geheel ander begrip omkeerbaarheid ingevoerd,

dan dat oorspronkelijk uit het kringproces van Carnot is afgeleid.

De omkeerbaarheid van Carnot wil, zoo men dieper op het mecha-

nisme der warmtebeweging ingaat, zeggen, dat alle toestanden, door

het systeem doorloopen, even wichtstoestanden zijn. Die evenwichts-

toestanden zijn nu weer niets anders dan een eigenaardig soort

stationaire toestanden, en wel zulke, die kunnen bestaan, zonder

dat daardoor noodzakelijk buiten het systeem eene voortdurende

verandering plaats grijpt. Zoo is b.v. een gas tusschen twee platen,

één door stoom op 100° gehouden, de andere door smeltend ijs op

O, in een volkomen stationairen toestand, die echter geen evenwichts-

toestand is, daar er op de eene plaat voortdurend stoom moet

condenseeren, bij de andere ijs smelten.

üat dit begrip weinig met het begrip onomkeerbaarheid van

1*LAKCK heeft te maken, is gemakkelijk in te zien. Vele processen

zijn volgens ('aknot onomkeerbaar, volgens Planck omkeerbaar,

b.v. thermische processen, die door de beweging der moleculen tot

Btand komen. De omkeerbaarheid volgens zijn definitie wordt door

Planck bij deze processen toegegeven. Daar door deze processen

echter do entropie wordt vermeerderd, komt het mij voor, dat

Planck niet naar een proces had moeten zoeken, dat volgens zijne

definitie onomkeerbaar was, maar naar een verklaring, waarom

procesHen, die volgens Caunot onomkeerbaar zijn, slechts entropie

toename ten ji^cvolge hebben Deze opnn;rking van mij zou slechts

dan onjuist zijn, als men alle thermische processen niet door molecu-

laire bewegingen en botsingcMi, nuiar öf door straling öf door een

DOg geheel onbekend streng elementair onomkeerbaar proces wilde

verklaren.

Nu willori wjj de vraag bcHchouwen of er inderdaad een elementair

streng onomkeerbfuir proces bestaat.

Boltzmann antwoordt hierop benlist neen.

7'V''vm] in de gewone mechanica (mits men waniiU! m aiuKue
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iiivvendige bowegingen inderdaad ah levende kracht invoert) als in

alle etherversehijnselen komt geen proces voor, dat niet in tegen-

gestelden zin zou kunnen verloopen. Voldoet een bewegingswijze aan

de vergelijkingen van I.agrange en aan die van Maxwell, dan

voldoet steeds ook de bewegingswijze, die uit de eerste ontstaat

door alle snelheden en alle magnetische krachten om te keeren.

Deze opmerking is, dunkt mij, geheel afdoende. Toch is de

beschouwing van alle processen niet gelijk gerechtigd. Zoo kan men
b.v. de beweging van een HEKTz'sche vibrator, die door het uitzenden

van straling gedempt wordt, omgekeerd denken, zoodat van uit de

oneindige ruimte een golf komt, die overal in het oneindige dezelfde

phase heeft en juist in hetzelfde punt convergeert.

Toch is men niet gerechtigd aan te nemen, dat in de natuur deze

tweede bewegingswijze voorkomt. Hierop is nu Planck's redeneering

gebaseerd. Hij meent zijn volkomen onomkeerbaar proces gevonden

te hebben in straling, die op een resonator valt. Dit proces nituikt

hij inderdaad onomkeerbjiar, door een zeker aantal bewegingswijzen,

als niet voorkomende, uit te sluiten. Feitelijk nadert Planck dus

meer dan hij zelf wel denkt tot Boltzmann. Deze toch noemt een

groot aantal bewegingswijzen wel mogelijk, maar zeer onwaarschijn-

lijk en neemt terecht aan, dat zulke bewegingswijzen zoowel bij

moleculaire bewegingsverschijnselen, als bij stralingsverschijnselen

kunnen voorkomen.

De redeneering van Boltzmann komt mij voor in hoofdzaak de

volgende te zijn. Voorop wordt gesteld de omkeerbaarheid van alle

processen, zoowel mechanische als electrische en magnetische. Hieruit

volgt, dat een proces, waarbij de entropie toeneemt ook in tegen-

gestelden zin zou kunnen verloopen, zoodat de entropie afnam.

Schijnbaar is dit in strijd met de waarneming, die ons leert, dat

slechts die processen voorkomen, waarbij de entropie toeneemt. Om
die schijnbare tegenstrijdigheid op te heffen, redeneert Boltzmann

nu als volgt

:

Wanneer wij van een toestel met »i graden van vrijheid de initiaal-

toestanden d. w. z. de n algemeene coördinaten en hunne Aucties

op een gegeven oogenblik volkomen kennen, en wij kennen de

wetten van alle krachten, die op het systeem werken, dan kunnen

wij den toestand op ieder oogenblik berekenen. Kennen wij echter

op een gegeven oogenblik slechts n — 1 coördinaten en hunne

tlucties dan kunnen wij in het algemeen voor een later oogenblik

niets berekenen. Het gebrek aan kennis van één der 2 n noodige

gegevens, maakt dus niet alleen die eene coördinaat voor het vervolg

onzeker, maar alle coördinaten worden daardoor voor het vervolg

24*
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nog onbepaald. Beschouwen wij nu een gas als een toestel met vele

graden van vrijheid, dan zou de toestand slechts volkomen bepaald

zijn, als wij op een gegeven oogenblik van elk molecuul afzonderlijk

de coördinaten en hunne Aucties volkomen kenden. Daar men die

echter nooit kent, kan men ook niet zeggen hoe de toestand op een

volgend oogenbHk zal zijn. Yolkomen algemeene wetten over warmte

beweging zijn dus niet op te stellen.

Door de coördinaten der afzonderlijke moleculen te laten varieeren

kan men echter een groot aantal systemen verkrijgen, die alle vol-

doen aan die condities, die noodig zijn om het systeem in questie

een gas of een vaste stof van bepaalde temperatuur en onder bepaalden

druk te noemen en die slechts verschillen in de coördinaten der

afzonderlijke moleculen. Het aantal dezer systemen is oneindig groot.

Wat BoLTZMANN nu heeft aangetoond, is, dat voor de groote meer-

derheid van die systemen, de toestand na een gegeven tijd natuurlijk

weer niet volkomen bepaald is, maar toch weer aan zekere voor-

waarden voldoet, dat n. 1. de gemiddelde dichtheid en de gemiddelde

levende kracht in ieder volumenelementje zoodanig zal zijn, dat wij

weer van een vast lichaam of gas van bepaalde temperatuur en

bepaalden druk spreken. Dit wordt natuurlijk niet bewezen voor de

groote meerderheid van alle in de natuur voorkomende systemen
j
maar

van alle denkbare systemen, die aan ons begrip „stof van bepaalde

temperatuur en onder bepaalden druk" voldoen. Onderstelt men nu

dat al die verschillende systemen even waarschijnlijk zullen voor-

komen, dan kan men zeggen, dat het hoogst onwaarschijnlijk is,

dat men een verschijnsel ontmoet, waarbij de entropie een meetbaar

bedrag toeneemt. De onderstelling, dat die verschillende systemen

even wmirschijnlijk zijn is niets nieuws van Boi/i/mann. Ieder, die

over kinetische gastheorie had geschreven, had al noodig gehad, die,

hoewt'l onder eenigszins andere formuleering, te maken om het ge-

middehle iiuntul botsingen en dergelijke grootheden af te leiden.

Het feit, dat "de wmimeming leert, dat de entropie steeds toeneemt,

wettigt de aanname van die onderstelling als overeenkomende met

de werkelijkheid.

Dfuir ik overtuigd was van do juistheid van deze beschouwingen

van HoLTZMANN, wilde ik op overeenkomstige wijze; de entropie der

«traling behan<lelen. liet // theoreem van Bolt/mann liaiigt ten

nauwMte Kamen met de MAXWKLl/sche sm^lheidsverdecling. Daarom

meende ik alH ocrHten Htap het analogon daarvan te iiio(tt(Mi zoeivcu

voor de verleoling der electrischc krachten in een ruimte, waarin

zieh een ^root aantiil, radieerende mobMulcn bevinden. Die vcrdceling

zal ik in liet volgende hoofdstuk behandelen.
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Vooraf eenlge opmorkinfjen over een naar het mij voorkomt essen-

tieel gevolg van de beschouwingen van Boltzmann, n. 1. dat de

entropie slechts tengevolge van botsingen toeneemt.

Om dit aan te toonen beschouwen wij het volgend proces:

Van een lioeveelheid gas worden op het tijdstip t plotseling de

wanden verwijderd, zoodat het zich in een oneindige ledige ruimte

verspreidt. Van de molecuhiire aantrekking wordt afgezien. Zoo wij

het gas ijl denken en het volume, waarin het besloten was, niet

te groot, dan zullen vele moleculen wegvliegen zonder meer te

botsen. Om Boltzmann's H theoreem te mogen toepassen moeten

wij nog een groot aantal moleculen hebben. Met dezen eisch is misschien

de aanname, dat na het tijdstip t geen enkel molecuul meer botst,

in strijd. Toch kunnen wij eens nagaan wat het gevolg zou zijn

van de onderstelling, dat alle moleculen voortvlogen met de snelheid,

die zij op het oogenblik t hadden, zonder die door botsingen meer

te wijzigen. Gemakkelijk is aan te toonen, dat de entropie dan niet

zou veranderen.

Denken wij aanvankelijk het gas besloten in een kleinen kubus

met O als middelpunt, terwijl de assen evenwijdig aan de ribben

genomen zijn. Dan is

H = rnriT^^ (^^ ^!f ^^ ^^^ ^'? ^^^

waarin ^ rj en ^ de snelheden der moleculen voorstellen. De eerste

drie integralen voor x y en z moeten tusschen de grenzen — i a en

+ i ö genomen worden, als a de ribbe van den kubus is en de tweede

drie voor è rj en C tusschen — oo en -\- cfj. Was het volume van

het kubusje nu O, dan zou na één seconde de snelheid der moleculen,

die in een punt P{x y z) op een afstand r van O waren gekomen

ook r zijn en hun dichtheid a^F{x'y' z).

Door die dichtheid als de ware aan te nemen zal men slechts een

geringe fout maken. Voor de snelheid moet men echter in aanmer-

king nemen, dat de snelheid van moleculen, die van verschillende

punten van het kubusje na 1 seconde in P komen, verschillend is

De kans dat de snelheidscomponenten van een molecuul aange

komen in het punt P, liggen tusschen de grenzen

x' -\-x = ^' en x' -\-x-{-dx = l'
J^ di'

y' -{-y = V' en tj' -\-ij-\- dy = ri -\- dr/

z' -\- z = ^' en z'-{-z-\-dz = ^' -}- d^'
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Waarin x^ y en 2 de coördinaten voorstellen van het punt van het

kiihusjo waarvan het molecuul afkomstig is, is:

dx dy ds di' drj' d^

ZOO vinden wij voor H na één seconde:

B' =
ffffff^^

^ ^ ^ G'
^'

73)
'^^' '^y '^^' '^^' '^'^ ^^'

F' l {F') dx' dy' dz' d^' dr/ dC'

fffffp

Deze F' verkrijgen wij, zooals wij gezien hebben, door in jP voor de

snelheid r te substitueeren als r de afstand van een willekeurig punt

tot den oorsprong voorstelt.

Do integralen naar x, y on z moeten hier tusschen — oc en -[- 0°,

die naar S, i? en ^ tusschen — ^ a en + i a genomen worden. H' is

dus gelijk H^ alleen is bij het integreeren de rol van de coördinaten

on van de snelheden omgewisseld. Daar de seconde als tijdseenheid

willekeurig is, zal H ook constant blijven na een willekeurigen tijd.

IJ verandert slechts als de wegvliegende moleculen zich niet naar

het oneindig kunnen Ijegeven, maar tegen een nieuwen wand botsen

en in hot nieuwe volume een stationairen bewegingstoestand gaan

aannemen.

Het groote belang, dat ik aan de botsingen meende te moeten

toeschrijven, dood mij naar liet analogon daarvan bij de straling

zoeken. Daartoe heb ik een onderstelling moeten maken over den

aard van stralende moleculen. Ik heb mij namelijk deze gedacht

te zijn HEKTz'sche vibratoren alle van dezelfde periode. De uitge-

zonden straling heeft dan ook vooral dezelfde periode met een ampli-

tude, die van punt tot punt en ook met den tijd veranderlijk is.

Ais lK)tHing van bepiuilde soort beschouw ik dan het werken van

een wisselende olectrische kraclit van bepaalde richting, intensiteit

on pbaec op een molecuul, dat in een vibrcercnde beweging is,

wnarvan eveneens ih richting, do amplitude m de pliaseb(»paald zijn.

Volgen» deze voorstelling V(?rkeert ieder molecuul dus Ht(!eds in botsing.

Deze beH<'houwingHwijzo komt overeen met een opmerking van

Flakok, die moer uigcmocn zegt ^ :

'} Iterliiirr 8il/.iiiig>il»crii!iiti> XXV 18 Mnt 1800 png. IG7.
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„Durch die Stralilungsvorganc^e im freien Felde kann also keine

Entropiean(lerun<? dos Systems hervor jgforufen worden. Dagegen

bewirkt jodor Resonator ini allgomcinon oino Enfiopiolindonmü- dor

ihm treffenden Strablenbündel."

III.

Wet der verdeeling der electrische krachten.

Omtrent den aard van radieerende raoleeulen staan hoofdzakelijk

twee voorstellingen tegenover elkander. De eerste is, dat een licht-

bron een periodieke beweging heeft, die tot min of meer regelmatige

vibraties in den ether aanleiding geeft. De tweede voorstelling is,

dat de moleculen geheel onregelmatige etherverstoringen zullen teweeg

brengen, die slechts door de toestellen met behulp waarvan wij

waarnemen een schijn van periodiciteit verkrijgen. Misschien zijn

deze onderstellingen beide gedeeltelijk waar, en zal bij sommige

lichtbronnen de regelmatige, bij andere de onregelmatige bewegings-

wijzen meer op den voorgrond treden. Daar mijne beschouwingen

het eenvoudigst zullen worden voor een gas, en men daarvoor het

meest geneigd is aan vibraties in de moleculen te denken, heb ik

de eerste voorstellingswijze gekozen; en dat wel in zeer vereenvou-

digde veronderstellingen in de hoop, dat deze zich laten uitbreiden

voor de processen, zooals die werkelijk in de natuur voorkomen. Ik

denk mij namelijk in de ruimte verspreid een groot aantal moleculen,

die ik denk te vibreeren, alle met volkomen dezelfde periode. Hierbij

zie ik van de verandering der periode door het DopPLER-etfekt af.

Ik denk, dat voor die moleculen trillingen in de richting der ar, y en z-as

gemiddeld even sterk vertegenwoordigd zijn, terwijl ook alle phasen

even waarschijnlijk zijn.

Deze onderstellingen zijn voldoende om iets over de verdeeling

der krachten te vinden, zonder dat wij er ons over uitlaten of alle

moleculen dezelfde amplitudo hebben of niet; en zoo niet, hoe dan

de verdeeling der amplitudines zal zijn.

Beschouwen wij nu een volumenelementje t/r dan zal de werking

daarvan op eenigen afstand alleen bepaald worden door zijn electrisch

moment en de wijze, waarop dat verandert, en niet door de wijze,

waarop dat moment over het elementje is verdeeld.

Hadden de momenten der moleculen uu de waai*schijnlijkste

verdeeling d. w. z. waren alle richtingen en phasen volkomen even

sterk vertegenwoordigd, dan was voortdurend het moment O en had

er geen radiatie plaats. De waarschijnlijkste verdeeling is echter
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zelf zeer onwaarschijnlijk en in het algemeen zal er eene afwijking

bestaan. Die afwijking nu is de oorzaak der radiatie. Nemen wij

aan, dat er n moleculen in de volumeneenheid bevat zijn. Stollen

wij de componenten der vibratie daarvan voor door:

a^:
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is dan 2 v en de bijdmge die zij tot het moment van het volumen-

elementje leveren is [2 yo^pi].

Stellen wij nu

[2 vaxi = rn,i]

waarin de vierkante haakjes aanduiden, dat tevens een overeenkom-

stige uitdrukking voor de y en de r-component, en voor de coëffi-

cii'nten van sin —^ bedoeld wordt. Dan is de kans dat de twee

beschouwde groepen tot het moment van het volumenelement een

bijdrage leveren, Wiiarvau de amplitudines liggen tusschen

[i«xi] en \inr\ -f thfij]]

voor te stellen door:

s

— e y* dfHii

waarin

Nu gaan wij zoeken de kans, dat het totale moment M van het

volumenelement d. w. z. de som van de bijdragen der afzonderlijk

beschouwde molecuulgroepen, amplitudines heeft, die liggen tusschen

[A/xi] en [il/., + JJ/xi].

Volgens de kansrekening wordt voor zoo'n som de kans weder

voorgesteld door een functie van denzelfden vorm als de afzonderlijke

termen, terwijl de modulus de wortel uit de som der quadraten is.

Dus

"Wanneer wij de integralen tusschen de grenzen — oo en + oo

nemen, moet de factor 4 hierbij, omdat wij slechts de helft van alle

groepen moeten nemen; nemen wij één groep met bepaalde ampli-

tudines dan is die met gelijke doch tegengestelde amplitudines reeds

vanzelf in rekening gebracht.

Voor de andere grootheden i/a2. ^W^/i» -^^2» 3/,i en Af^2 geldt natuur-

lijk dezelfde formule. Nu moeten wij nog bewijzen, dat de kansen

voor deze grootheden onafhankelijk van elkaar zijn. Hiertoe zetten

wij uit een punt O vectoren uit, die tot componenten de grootheden
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J/xi, Myx en M,\ hebben. Langs de assen is dan do dichtheid der

eindpunten dezer vectoren dezelfde als bij de MAXWELL'sche snel-

heidsverdeeling. Ging nu met een groote iliai ook waarschijnlijk een

gi'oote Myi gepaard, dan zou de verdeeling in de ruimte verder niet

die van Maxwell zijn. De keuze der assen is echter volkomen

willekeurig, en de verdeeling langs iedere lijn door O moet dus

dezelfde zijn als langs de ^--as. Hieruit volgt, dat de verdeeling

inderdaad dezelfde is, als die Maxwell voor de snelheden vond

d.w.z. dat de kansen der grootheden Mxu Myi en M«i onafhankelijk

van elkaar zijn. Op overeenkomstige wijze is dit aan te toonen

voor Mx\ en 3/^, My\ en My2, M^i en Mg2.

Stellen wij het gemiddelde der quadraten van alle grootheden %!

voor door af, dan is :

en

De electrische en de magnetische kracliten van de ethervibraties,

door het elementje uitgezonden, zijn evenredig met M,\. Die uit-

gezonden energie is dus evenredig met M;^. Die energie blijkt ge-

middeld dus de som te zijn van de energiehoeveelheden, die ieder

molecuul zou uitzenden, als het alleen in de ruimte was.

Qaan wij nu na hoe de verdeeling der electrische en magnetische

krachten zal zijn, wnarvan wij de componenten voorstellen door

V
27r< , , 27tt

27lt
,

. 27lt

9 =9\ C08.— -\-g2 8tn.—

2;i« , . 2,i«
h =hi co8.—+h «'ï'-yT

L = Li eoi.— -f Li 8tn. -^

2nt
. „ .

2jit
M=zMi eo8.—

-I- M^ 8xn. —

V - V 2ne 2;ie
iV =r A^, CM. - -f A^j «w.—
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Daartoe passen wij de volgende formule toe ^)

on

""
idzdt d!/df)

terwijl

:

l fü/x ^ 1 f^y ,
1 r^^z

j

^' = - inV^j r
''^ ^'> = - 4TFJ r

'' '^ =' ïnV\) T''

waarin M voorstelt het moment van een luimte-element op het

r
oogeiiblik t zz, zoodat

:

1 TM,/ '^^f «"N . ,^ .
2;i/ r \/

y = I — 1 3/ri COS.— U ) -f Mgi ««. —— l t — ,, i
dr

1 f I
32 1 ( 2/1/ rN ,^ .

271/ r \/

3^ 1 l„ 2 71/ r\
. „ 2 TT/ r\J

1 9* 1 ( 2 TT/ r \ 2 7r / r \n

Hierbij is de invloed der absorptie verwaarloosd. Bij een volledige

theorie zou die moeten berekend worden door na te gaan welken

invloed de trilling van elk molecuul door de straling van elk ander

molecuul ondervindt. Daarbij is het noodzakelijk den invloed der

demping, die de vibreerende moleculen ondervinden en den geheel

onbekenden invloed der botsingen, in aanmerking te nemen. Hier

wil ik mij er toe bepalen aan te nemen, dat de verstoringen, als

zij zich over de lengteëenheid hebben voortgeplant, tot er-i* van

•) LoREN'rz Arch. Neerl. XXV 5. 1892 pag. 429.
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hun oorspronkelijk bedrag zijn teruggebracht. Dan moet in de uit-

drukking voor / iedere term onder het integraalteeken met e~"^'' ver-

menigvuldigd worden.

Yoor punten, waarvoor r groot is vergeleken bij do golflengte,

mag men voor ƒ schrijven bij benadering:

( ,, 2 TT/ ^ \ , ,, . 2 TT/ r\]xu
+

]
*V '»'YV-v) + "^' ""-tV - f) j^ +

+ M^2i fo.«f. -r ( « — _- -f .l/,2 SJ?J. —U — — 1 h

( ,, 2n/' »• \ , ,, .
2 71/ ?• \ n

-f j
Af,, COS.—M —y)-\-M,^ ^^n,—[t —y]\\ dr.

Dus wordt dan de modulus voor de kans, dat [/"j] ligt tusschen

de grenzen [A] <"" [A + ^^/il

•=è(i^.)V/vi('^j^V(^)'+(f)>'=

Evenzoo vindt men voor L:

3» 1(„ 2)1/ rs,,, .2ji/ rxn

of bij benadering:

2« 2» fé-'^' ry (,, 27r / *• \ , ,, •
'^^

A. ''
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en voor de modulus der bijbehoorende kans

De redeneerin<^, volgens welke deze formules zijn afgeleid, is

alleen dan juist als wij volumenelementjes kunnen kiezen, die vele

moleculen bevatten en toch klein tegenover een golflengte en tegen-

over r zijn. Zij geldt dus niet voor de onmiddellijke omgeving van

een punt. Toch gelden de niet benaderde formules voor [/i] en [Li]

ook nog voor de onmiddellijke nabijheid, zoo wij het volume der

moleculen verwaarloozen. Denken wij ons een eleraentje dx dy dz

of rfr op afstand r van het punt P dan is de kans, dat zich daarin

een molecuul bevindt n dr. De kans, dat er een molecuul met a,i

tusschen a,] en öji -f- ^"xi in ligt, is F^ (axi) daxi « dr.

Denken wij nu een gebied A' Ay A-:^- dat veel (p) elementjes </r

bevat en toch nog klein tegenover de golflengte en r is, dan is de

kans, dat dat gebied een moment [^xi] heeft, de som der kansen

van de afzonderlijke wijzen, waarop dat moment tot stand kan

komen. De kans, dat het volumenelementje dr geen molecuul bevat,

is de kans dat alle « moleculen van de volumeneenheid buiten het

elementje liggen. Voor één molecuul is die kans l — dr dus voor

de »i moleculen (1— rfr)«. Nu kan het moment ^fxl tot stand komen

doordat in q der elementjes dr geen molecuul bevat is, inp — g — 1

wel een molecuul telkens met een willekeurige amplitude a,i terwijl

in het laatste elementje een molecuul is met pOxi — M,i — ^ a^i.

De kans op deze wijze van tot stand komen is:

(1 -:/r)»7 {7uIt)p-'I I'\ (,(/,,) I'\ (ofl^i) . . .
/''i (,,-^-a,x) h\ {Mu\'-^ ^^x\)

d {\ax\) d (ao^ri) " 'd {f^q^a^x) d A/j,i.

De totale kans op een amplitudo tusschen Mx\ en Mx\ + dMx\

vinden wij door eei-st deze grootheid naar \ax\ , a^xi . . 'p-q—\ o^y

tusschen de grenzen — co en + co te integreeren, en de uit-

komsten voor alle waarden van q te sommeeren.

Daar wij dit moeten doen voor het limietgeval waarin p = oo

wordt, verricht men deze sommatie door vermenigvuldiging met dq

en vervolgens integratie naar q tusschen O en qo . Deze formules

zijn altijd geldig, onafhankelijk van de grootte van L. x Ly L,z en

daur wij voor een gebied met veel moleculen daarvoor gevonden

hebben



dy'ji

( 354 )

e
~^ waarin 8 ^= \^^\ n L x. Ly. L

3

zal deze formule ook nog gelden als A-? Ay Lz zoo klein is, dat de

kans, dat het een molecuul bevat, gering is.

Hierbij is aangenomen, dat het feit, dat op zeker punt P een

bepaald moment [-^xi] heersclit, niet van invloed is op de kans voor

het moment der onmiddellijk omliggende punten. Dit zou slechts dan

waar zijn, als de moleculen zelf geen uitgebreidiieid hadden. Ligt

het punt P echter in een molecuul, dat uitgebreidheid bezit, dan

zullen de omliggende punten ook momenten bezitten gelijk gericht

en met dezelfde phase als P. Zoo deze omstandigheid echter een

afwijking van de opgestelde waarschijnlijkheidswet geeft, zal deze

bij gassen waarschijnlijk zeer gering zijn.

Onze uitkomst geeft dus aan, dat in de volumeneenheid het ge-

zamenlijk gebied waar binnen /i ligt tusschen de grenzen /"i en

/) + ^/i is

«V/jr

en dat de kansen voor /i, f<i gi, g^i ^i, Ag» onafhankelijk van

elkaar zijn.

Hierdoor is de toestand echter nog niet volkomen bepaald: het is

nog onbepaald gebleven, hoe dat gezamenlijk gebied over de volumen

eenheid verbreid is; of het waarschijnlijk uit betrekkelijk weinig niet

zoo erg kleine gebieden bestaat of uit zeer vele zeer kleine gebiedjes.

i)m hier iets over te vinden, zou men de waarschijnlijke waarde van

j/J moeten nagaan. Eveneens zou men nog kunnen nagaan de

waarschijnlijke WMurdc van ^' . Terwijl Lj^M geheel uit de tot nu

toe aangenomen onderstellingen kan worden afgeleid, zou men om

-/'l te Iceron kennen, moeten weten de kans op verandering van

[axi] waartoe nieuwe onderHtellingen noodig zouden zijn. De bctee-

keniH dezer grootheden zal uit het volgende hoofdstuk blijken.

Aanvankelijk had ik gcfladit, dat de nauni „entropie vanden ether"

boven „entropie der Htraliiig" zou zijn te; verkicizen. Ik ben echtei*

de door Wien ingevoerde benaming „entropie der straling" gaan

verkiezen. Stof bezit bij hot absolute nulpunt een entropie — oo.

Nu geeft zoowel de formule van Wien als die van PiiANCK voor
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de ruimte zonvler straling O als de hoeveelheid entropie ; en deze

uitkomst lijkt mij juist. Om nu de analogie tusschen de beide entro-

piesoorten vol te houden, komt het mij het beste voor niet den

ether maar de straling entropie toe te schrijven. Een ruimte, waar

geen straling plaats heeft, kan dan ook geen stralingsentropie

bevatten.

Spreekt men van entropie van den ether, dau zou die waarschijnlijk

een dergelijken vorm moeten hebben

:

ƒ Fi[fi]) li'Wil

Waarschijnlijk zal de entropie echter door een formule van de

volgende gedaante worden voorgesteld:

ƒ̂ f([/i])^([/i])'(7>n[^(/i]

waarin (p de rol vervult van dichtheid d. w. z. dezelfde rol die n ver-

vult in de formule van Boltzmann :

r n -il
11= i Fl(F)doi waarin: F =z—-- e »'

J "yn

Misschien is die «f niets anders dan de eueigie per vol umeneenheid,

welke grootheid wij 't meest geneigd zouden zijn „dichtheid der

straling" te noemen.

Voor de verdeeling der magnetische krachten zal de entropie uit

nog een tweeden, op overeenkomstige wijze gcvormden term bestium.

Misschien echter zal men de entropie niet uit de electrische en mag-

netische krachten afzonderlijk, maar uit de PoYNTlNf.'si'he vectoren

moeten vinden.

Het analogon van slof bij het absolute O-punt vinden wij dus

niet in een ruimte zonder straling, maar in een absoluut geordende

beweging, b. v. in een vlakke golf van monochromatisch licht met

overal dezelfde amplitudo. Stellen wij die voor door

/=/„,„.|(,-|,)

g = O, h = 0.

Wij moeten hierbij in aanmerking nemen, dat nu /i en /g niet

van elkaar onafhankelijk zijn, zoodat wij de entropie voor die twee

termen niet eenvoudig kunnen optellen. Waai-schijnlijk moeten we
hier de amplitude overal met
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2jiy 2ny
/o <*o«- -y en /^ sin, —

-

verminderen en voor F nemen de kans dat de overblijvende ampli-

tudo tusschen zekere grenzen ligt, d. w. z.

F =. — e r" waarin c = O en f\-=. f^
— ƒ« cos. —r- .

c\/n K

Dit komt overeen met de wijze, waarop wij voor een gas van

0°, dat in zijn geheel beweegt, bewijzen, dat de grootheid // van

BoLTZMANN oo wordt.

Stellen wij nu voor fp de gemiddelde energie, dan vinden wij

:

"=r^
1 -^i /f(

Dus de entropie is — oo.

Wiskunde. — De Heer W. Kapteyn biedt eene aanvulling aan

van de mededeeling in de vergadering van 25 November
1899: ^Over eeniye bijzondere gevallen van de differentiaal-

vergelijking van MoNGE."

In de mededeeling van de vorige vergadering werd sub I ver-

meid dat de vergelijking r — A » = O twee intermediaire integralen

bezit indien A den vorm heelt

q—(p{yp)

en werden de bijbehoorende intermediaire integralen opgegeven. Uit

een nader onderzoek is eehter gebleken dat deze uitkomst slechts

een bijzondiT l'«vm1 i«. In liot meest algemeone geval bezit // = —

den vorm

waarin C/=s 0{upy) eene willekourigü functie van u, p, ;/, W{p,y)
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ecne willekeurige functie van />, y vctrblelt en u de Iele <\iy\ I((f

van 2 — p ^.

De bijbehoorcnde intermediaire integralen zijn dan

'jeU + je - du^jW{p,y)dp=j{y)

^veU-j e °^^du-{- JW (p, y) dy =fip)

Men overtuigt zich gemakkelijk dat het eerst opgegeven geval

verkregen wordt door te stellen

--/;
rdp_

vip) vip)

Anthropologie. — De lieer Winkler biedt eene mededeeling aan

van den Heer P. H. Eijkman te Scheveningen, getiteld:

riEen nieuw grafisch systeem voor de craniologie''.

Tot een globale vergelijking van sehedels, bezigt men veelal drio

grootheden, n.1. lengte, breedte en hoogte.

Omdat het overzicht over deze drie nog te moeilijk is, stelde

SCHMIDT, te Leipzig voor, in plaats van de absolute maten, du

relatieve maten, welke hij verkreeg door de absolute te vermenig-

300 ^ :, , .

vuldigen met —-—-——-. De som der relatieve maten wordt aldus
h -\- Jj -\- Jd

constant, n. 1. 300 ; en feitelijk werkt hij dan slechts met twee

inplaats van drie onderling onafhankelijke grootheden, omdat altijd

de derde gelijk is aan 300 minus de beide andere relatieve maten.

Zijn er twee bekend, dan is ook de derde bepaald, en in een gewoon

diagram zou men dus door één punt de relatieve schedelmaten

kunnen aanduiden.

Voor de praktijk is deze methode onvoldoende, omdat de derde

maat, ofschoon te berekenen, in het diagram niet wordt voorgesteld

en dus aan onzen indruk ontgaat.

Door mij werd een methode van grafische voorstelling in een plat

vlak gevonden, waarbij de drie grootheden, die voldoen aan de

voorwaarde dat haar som constant is, tegelijk door één punt worden

aangeduid.

Wij gaan uit van een rechthoekigen drievlakkenhoek (fig. 1),

25
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl, VIII. A». 1899/1900.
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waarvan de ribben PQ, PR en PS^ ecu drievoudig ordiuatensysteem

voorstellen.

Door con enkel punt (/ in de ruimte, kunnen wij aldus drie

absolute maten tegelijk aanduiden.

Denken wij ons door zulk een grafisch punt d een vlak getrokken,

dat de drie ribben op gelijke lengte snijdt; dan is het gemakkelijk

te bewijzen, dat de som der drie absolute maten gelijk is aan de

lengte van een ribbe; d.w.z.

Pe-\-Pg-\-Pb= PRz=PQ=z PS.

Wanneer wij de ribbe gelijk 300 stellen, dan is dit snijvlak, dat

den vorm heeft van een gelijkzijdigen driehoek, de meetkundige plaats

van alle grafische punten, waarvan de som dor drie ordinaten = 300

is; m.a.w. alle punten voor de formule van Schmidt liggen in dezen

driehoek.

Denkt men zich vlakken evenwijdig aan de drie zijden van den

drievlakkenhoek, die men m.aatvlakken zou kunnen noemen, dan

teekenen deze op den gelijkzijdigen driehoek, systemen van kleinere

gelijkzijdige driehoekjes, die op hun beurt voor maatbepaliug kunnen

dienen, zoodat men den drievlakkenhoek zelf kan ontberen.

Fig. 2 stelt den gelijkzijdigen driehoek voor, met weglating van

den drievlakkenhoek.

Zoo gauw men dus van de drie grootheden (Lengte, Breedte en

Hoogte) er een (volgens Schmidt) elimineert, verandert van zelf

het stereometrische ordiuatensysteem in een diagram in een plat vlak.

Voor de drie ordinaten:

PO{=hd)y Pe{=cd) en Pu(=ad),^

d.w.z. dü drie loodlijnon uit het grafische punt d necrg«.'laten op de

zijden van den drievlakkenhoek, komen nu in do plaats, de lood-

lijr.en dj, dl en dk^ uit hetzelfde punt op de zijden van den gelijk-

zijdigen «Iriehook Qfi''^ nrergelaten.

Dit heeft geen bezwaar; want ook de som van dezo loodljjnen

it» coiiHtuiit (n.1. gelijk aan de hoogte van den driehoek) en deze

Htellcn wij in het vervolg gelijk a.m 300, inplaats van tle ribbe

van den drieviakkenlioek.

Dit driehoekig diagram heeft boven het gewone rechthoekige vt)or,

dat allo drie do reluticvo maton or op zijn voorgesteld ; waardoor

het oog gemakkelijkor ze met elkaar kan vergelijken, daar alle drie

gelijkelijk tot liiin recht komen.

Uceda llKLMUüL'rz roert in zijn IMiysiologische Oplik het drie-
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hoekig diagram even aan, in verband met LAMliKiiT's FarUMipyiainidL':

„Jeder Schnittpunkt eiuer dieser Liniën mit der Ebene des

Dreiecks, würde den Ort der entsprechenden Farben in diesen

anzeigen, und zwar würde die Vertheilung der einzelnen Farben

darin genau der durch Scliwerpunktsconstructionen herstellbaren

Ordnung entsprechen. In jeder solche Ebene würden aber nur Farben

gewisser Ilelligkeit angeorduet sein, welche durch die Summe der

Werthe i-p
-\- y + z) gegeben ist."

Laat de loodlijn dj^ op de basis QS getrokken, de relatieve hoogte

voorstellen ; de loodlijn dk de relatieve breedte en dl de rela-

tieve lengte; dan kunnen wij ons gemakkelijk verder oriënteeren:

liggen eenige punten op een lijn evenwijdig aan de basis, dau
hebben zij dezelfde relatieve hoogte;

liggen eenige punten op een lijn evenwijdig aan QR (resp. liS)

dan hebbeu zij gelijke relatieve breedte (resp. rel. lengte);

ligt een punt in de loodlijn uit -K, op de basis QS neergelaten, dun
zijn de lengte en breedte aan elkaar gelijk. Mutatis mutandis geldt

ditzelfde ook voor de loodlijncn uit Q en 5, op de overstaande

zijden neergelaten

;

lag een punt in het snijpunt der drie loodlijnen, dan waren alle

drie de maten onderling gelijk. Voor een schedel zou dit beteekeneu

een mafliematiache rondkop en deze komt in werkelijkheid niet voor.

trekken wij uit R^ lijnen naar de basis, die wij stralen zullen

noemen, dan liggen op eiken straal de punten, waarvan de verhou-
ding van Breedte tot Lengte constant is;

bijv. bij Rp is i?:L = 0:ll

» R(j » B:L=,2: 'ó.

De schedels dus, die van boven gezien gelijkvormig zijn, liggen
op denzelfdeu straal van A';

een straal aS getrokken naar QR^ vercenigt de punten, waarvan
hoogte: lengte constant is;

bijv. bij Ss is /i : /> = 9 : 1

1

> Sr > H'.L — I: 3.

Schedels, die op ^yt^e gezien, gelijkvormig zijn, liggen op denzelfden
straal van -S;

bij een straal, uit Q naar RS^ getrokken, is Hoogte: Breedte
constant;

25*
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bijv. bg Qt is II :B = 9:11

» Qu > B :B=:2: 3.

Schedels, die van achter gezien, gelijkvormig* zijn, liggen op

denzelfden straal van Q.

Het inteekenen van een grafisch punt in het diagram is eenvoudig.

Voor een schedel rel. L=120] rel. ^=90 en rel. //=90, vindt

men het punt door het kruispunt te nemen van de lijnen 120 L en

SO Bj hetwelk dan vanzelf het kruispunt is voor 90 S.

Teekent men in de figuur het vijftal schedels, welke Topinard

beschrijft als van den meest verschillenden vorm:

rel. L. rel. B. rel. H.

Parijzenaar
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Van de 701 schedels, die deze lijst bevat, vielen er 164 af,

omdat bij deze niet alle drie de maten waren aangegeven. Van de

overblijvende 537 werden de relatieve maten tot in óón decimaal

nauwkeurig berekend en de punten ingeteekend, zooals in fig. 4 is

weergegeven ; deze zijn afzonderlijk op doorschijnend papier gedrukt

en passen op het lijnennet van fig. 3.

De punten zijn op hun juiste plaats ingeteekend, met dien ver-

stande echter, dat waar twee punten geheel of gedeeltelijk zouden

samenvallen, dit is vermeden, door de punten ntiast elkaar te plaatsen.

Bij de beschouwing valt het dadelijk op, dat er een bepaald

centrum van opeenhooping is waar te nemen, begrensd door 84 //

—

80 ƒ/ en 9G B—99 -ö, waaromheen zacht naar alle richtingen

uitloopend zich de punten verder groepeeren.

Het is mijn voornojnen ook van andere groote schedelgroepen

diagrammen te maken en deze aan een onderlinge vergelijking te

onderwerpen.

Scheveningen, Dec. '99.

Scheikunde. — De lieer Bakhuis Roozkboom biedt eene mede-

deeling aan van den Heer Ernst Coiien, getiteld: Jïver

de Theorie der Overgnngselementen der derde Soort'' (Eerste

Mededeeling).

1. Do theorie van het Overgangselement, dat het eerst door

VAN 't IIoff werd voorgesteld i) (derde soort) is tot dusverre nog

niet behandeld.

In een vroegere verhandeling ^) heb ik er op gewezen, dat zij ge-

verifieerd zou kunnen worden met behulp der metingen van Jaeger ^j,

dat er intusschen nog een aantal experimenteele gegevens ontbreken

voor volledige berekening.

Ik stel mij voor in het volgende in de eerste plaats de thermo-

dynamische theorie dier elementen te ontwikkelen en vervolgens de

^) VAN 't Hoff, Vorleauusfeu über die Bilduug und Spaltuug von Doppelsalzen,

Leipzig {!897), S. 29. Ook: Vorlesuugen über theoretische und physikalische Chemie,

Erstes Heft. 5. 179. — Ernst Cohen, Ueber eiue ueue (vierte) Art Uiuwaudluugs-

elemente, Zeitschr. für phys. Chemie, 25 (1898) 300.

^ Zeitschrift für phys. Chemie .35 (1898), 300. — Miuiudblad voor Natuurweten-

schappen, 22 (1898) 17.

2) WiEDEMANN's Annalen, Bd. G3 (Jubelband) (1897) 354.
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onderzoekingen te beschrijven, die uitgevoerd zijn ter vaststelling

der voor de berekening noodige grootheden, terwijl dan eindelijk de

resultaten van theorie en proefneming onderling vergeleken zullen

worden.

De bedoelde elementen bestaan uit twee cellen, die tegen elkaar

geschakeld worden en opgebouwd zijn volgens het schema

:

Elektroile, omkeerbaar met

betrekking tot het iinion.

en

Elektrode, omkeerbaar met

betrekking; tot het anion.

Verzadigde oplossing van

een zout Z in tegenwoor-

digheid van de staliele

vaste phftse van dit zout.

Verzadigde oplossing van

het zout Z in tegenwoor-

digheid van de nielnstahiele

vaste phase van dit zout.

Elektrode, omkeerbaar met

betrekkina: tot het kation.

Elektrode, omkeerbaar met

belrekkin»- tot het kation.

2. Wij zullen nu in do oorsto plaats don tomporatnurko("ffioiont

van het overgangselenient bij do ovcrgangstomporatuur zelve bere-

kenen en wel voor 't geval, dat hot zout in het element zinksulfaat

(Zn SO, . 7 H2O, resp. Zn SO4 . G H2O) is.

Als uitgangspunt kiezen wij do vergelijking^):

E= r— T
0)

Hierin i^ A" de 11. K. van het overgangselement in kalorieën, «7 de

wnrmteontwikkeliiig van het proces, dat den stroom levert. 7^ is de

abu)lutc ovcrgang8tcmj)eratuur der omzetting, die in 't element plaats

hwft, 'i' ifi do temperatuur bij welke het element werkt.

Diiïcrentieeren wij (1) naar 7' dan vinden wij:

dE
(2)

ny de ovcrgnnj;«tempera(uur kan liet proces, dat in 't element

bij (l(K)rgan^ vnn 90040 roulombs phiatH vindt, wonhni voorgesteld

dfMir <le verj5olijkinj(:

*) VAM 't liorM>)iiRN, Sliiilioii xiir Rhomntchnn Dynnmilc (I80G), 8. 21>7 u. 2U0.
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l,\-^ZnSO,.QIJ,0-{- -^ -ZnSO,.aU,0 =
(a—

6

(a—o)(a— 7)

z=z-^—ZnS0^.1HciO{ (3)
a—

/

)

Hierin is « het aantal molekulen water, dat bij de temperatuur

P naast één molekule Zn SO4 in de verzadigde oplossing: van het

Zn SO4 . 6 IT2O voorkomt ^). De waarde van g in vergelijking (2)

heeft dan betrekkinuf op do ovorsfangswaimto van \
—

- molekulen
a—

7

Zn SO4 . 7 ITgO.

3. Ten einde a te bepalen, moet men de oplosbaarheid van het

Zn SO4 . 6 H2O (resp. Zn SO4 . 7 1120) bij de overgangstemperatuur

kennen. Nu zal echter blijken, dat men voor de berekening der

E. K. van het overgangselement bij andere temperaturen (beneden

de overgangstemperatuur) de oplosbaarheid der beide zouten bij die

temperaturen noodig heeft. Ik geef daarom reeds liier de resultaten

dier bepalingen, die later voor de berekeninggebruikt zullen worden.

liet gebruikte zinksulfaat was afkomstig van Merck en reageerde

volkomen neutraal (Congo-papier). Voor zijne zuiverheid pleitte o. m.

het feit, dat CLAUK-elementen, die daarmede samengesteld waren,

volkomen dezelfde E. K. gaven als de standaarden der Physikalisch-

Technische Reichsanstalt bij dezelfde temperaturen.

Met behulp van een schudtoestel van NoYES ^) werden op bekende

wijze oplosbaarheidsbepalingen van het (beneden 39°) stabiele systeem

Zn SO4 . 7 H2O en het metastabiele Zn SO4 . G ÏÏ.O. uitgevoerd. Het

bleek zelfs mogelijk onder bepaalde voorzorgen, die ik elders be-

schreven heb ^), van het metastabiele systeem tot — 5° toe de op-

losbaarheid te bepalen.

In de volgende tabel (I) geef ik de verkregen resultaten, benevens,

waar het de oplosbaarheid van het zout met zeven molekulen kristal-

water geldt, de cijfers, die Callendar en Barnes*) gevonden hebben

en die met mijne cijfers zeer goed overeenstemmen.

^) By de overgangstemperatuur zijn de verzadigde oplossingen der l)eide zouten

Zn SO^ . 6 H2O en Zn SO^ . 7 HjO gelijk geconcentreerd !

2) Zeitscliritt tur pliy3. Chemie, 9 (1892) C06.

Zeitschrift fiir phys. Chemie, 31 (1899). Jubelband S. 109.

*) Proceedings Royal Society, 62, 117.
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Dat de oplosbaarheidsbepalingon vau Poggiale, Mulder, Roscoe

en Schorlemmer, Etard en andere auteurs foutief zijn, wordt

hierdoor nogmaals aangetoond ^).

De verzadigde oplossingen werden in vlakke platinaschaaltjes op

het waterbad ingedroogd. Hierbij ontstaat Zn SO4 . 1 H2O, dat ook

na zeer lang voortgezette verwarming niet van samenstelling verandert.

Callexü^r en Barnes hadden ook deze wijze van werken ge-

volgd. Daar zij echter in hunne verhandeling zeggen: „They werc

then evaporated to dryness at 100° C , and the percentage of Zn SO4

in each case was calculated, ossumhuf the residue to be the mono-

hydrate", zonder zulks door afzonderlijke proeven te bewijzen, heb

ik mij in deze richting eerst zekeriicid verscliaft.

a. Van een oplossing, die 57.20 gr. Zn SO4 op 100 gram water

bevatte, werden 5.9390 gram afgedampt.

Gewicht van het residu na 2i uren: 2.3986 gr.

NcHimt men aan, dat dit residu de samenstelling Zn SO4 . 1 HoO
heeft, dan vindt men: 57.20 gr. Zn SO4 op 100 gram water voor

de oorspronkelijke oplossing.

Na zeven dagen on nachten op het waterbad gebleven te zijn,

had het Zn SO4 . 1 llgO 3,8 mgr. (= V7 pCt.) aan gewicht verloren.

b. Van een oplossing, die G5.84 gr. Zn SO4 op 100 gram water

bevatte, werden C.9124: afgedampt.

Gewicht van het residu na IG uren 3.0506 gr.

Hieruit berekent men 65.84 gr. Zn SO4 op 100 gram water.

Na acht dagen en nachten op het waterbad gebleven te zijn, bad

het residu 4 mgr. (= V7 pCt.) aan gewicht verloren.

De gevolgde methode is dus volkomen betrouwbaar.

Allo proeven werden bij stijgende temperatuur uitgevoerd, d. w. z.

'iet zout en het water werden gedurende langen tijd op lager tem-

peratuur gehoud<;n dan die, bij welke later de oplosbaarheid zou

worden bepaald. Dit wjih noodig, daar mij gebleken was, dat in

de zeer strooperige ojjlossingen zeer gemakkelijk oververzadiging

blijft bestaan.

*) ^^f%t C!oMRY, A (lictionnnr)' of ntiomicul tio1iibililip$ (181)0, Londnn, Miiciiiillnii

«ml (k>.), p. 458.
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TABEL I.

üplosbaarheid vau Zn SO^ 7 H^O.
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Uit de laatste gegevens vindt men bij extrapolatie

:

Verdun ningswarmte Zn S^^, 12.79 H^O — Zn SO^. 20 H^O =
318

(20 — 12.79) = -f 7C.3 M.
30

Dus verdunningswarmte

Zn SO^. 12.79 TJc^O — Zn SO^. 200 //g O= 390 + 76.3 = -f 4GC.3 kal.

Daar voj-dor do vordunningswarmto van

Zn SO^. 200 //gO — Zn SO^, 400 H^O = -|- 10 kal. boflraagt

(TnoMSEN, 1. e. p. 91).

vindon wij

:

Verdunningswarmte Zn SO^. 12.79 II^O — Zn SO^. 400 II^O = -f- 47C kal.

De warmteontwikkoling l>ij hot prooos, door vergelijking (3) voor-

gesteld, wordt nu:

— l.l X 42C0 -f 0.941 X 843 — 0.1G2 X 470 = — 3970 kal.

Bij smolting van 1 mol. ZnSO,. 7 If (^ is .!«» warmtoontwik-

keÜMg fj

3970
'

l.l

h. IhimHini rmi q knu/s erpn'ijHnifrefm weg.

Ter bepaling van q werd de volgende weg gevolgd : bepaald werd

de oplossingswarmte van Zn SO4. 7 HgO in 393 mol. H2O (eind-

konoentratie dus Zn SO4. 400 H2O) even beneden 39° en daarna

de oplossingswarmte van het systeem, dat uit Zn SO4. 7 H2O boven

39° ontstaat, tot dezelfde eindkoncentratie. Het verschil dier warmte-

hoeveelheden is de gezochte waarde van q.

Ten einde het water in den kalorimeter op 39° te kunnen houden,

werd hij omgeven door een metalen mantel met dubbelen wand,

die op zijne beurt weer door vilt was omhuld. In den mantel werd

water van ± G0° gegoten.

Het Zn SO4 . 7 H3O werd in dunwandige kolfjes afgewogen
; daarna

werden die kolfjes dichlgesraolteu en gedurende eenige dagen in een

thermostaat op 39°.0 gehouden. Vandaar werden zij onmiddellijk in

don kalorimeter gebracht. Waar het de bepaling van de oploswarmte

van hot systeem (0.941 Zn SO4. O H2O -f 0.1G2 Zn SO4 12.79 H2O)
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betrof, werd dit systeem bereid, door de kolfjcs, gevuld met

Zn SO4. 7 H2O gedurende 14 dagen en nachten in een thermostaat

bij 42°, te plaatsen en daarna gedurende eenige dagen in de thermo-

staat bij 39M. Ter kontrole werden andere kolfjes gedurende een

korteren duur in dezelfde omstandigheden gebraclit; beide leverden

hetzelfde kalorisch cijfer bij de oplossing, wel een bewijs, dat de

gewenschte toestand bereikt was.

a. Bepaling der oploswarmte Zn SO4 , 7 H2O — Zn SO4 . 400 H2O
bij 39°.

Gebruikt 20.333 gr. Zn SO4 . 7 HgO.

Waterwaarde kalorimetcr enz. 530 gram.

t^ = 13.C99

«3=13.120 A< = — 0.579.

287.44
Oploswarmte = — X 530 X — 0.579 X 0,970 = — 4219 M.

(0.9T0 is de spec. warmte dor eindoplossing!)

De tweede bepaling gaf — 4212 kal.

Als gemiddelde der beide proeven nemen wij aan

— 4215 kal. (bij 39°)

terwijl TiiOMSEN daarvoor — 4260 kal. (bij 1 8°) geeft.

/?. Bepaling der oploswarmte van het systeem, dat bij 39° uit

Zn SO4 . 7 H2O ontstaat — Zn SO4 . 400 HgO (bij 39°).

Gebruikt 20.360 gram ZnS04.7H20.
Waterwaarde kalorimetcr enz. 530 gram.

e, = 16.301

«2 = 16.232 A < = — 0.009

287.44
Oploswarmte = ~zzjz^ X 530 X — 0.069 X 0.970 = — 500 /ta/.

Een tweodc bepaling gaf — 516 kaloricën.

Als gemiddelde nemen wij — 5ü8 kal. aan.

Do bepalingen onder a on fi beschreven, geven dus voordo latente

«mnltwarmte van Zn SO* . 7 HgO r= — 3752 kal. (39"), terwijl de

exlraiwiatio uit Tiiom8Bn'8 eijfors —3609 kal. ]ov(;ph' (18").
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Een bevredigende overeenstemming:, wanneer men bedenkt, dut

zelfs bij de oplossingswarmto van eenvoudige liehamen tussclion

de directe waarnemingen van Berthelot en Thomsen dergelijke

en grootere verschillen bestaan, welker oorzaak niet gemakkelijk te

ontdekken valt ^).

Als gemiddelde voor 7 nemen wij aan — 3680 kal.

5. Voeren wij nu in de vergelijking

dE

de gevonden waarden in en drukken wij alles in elektrische maat

uit, dan vinden wij

:

'dE\ _
<dTJ zis^

3G8Ü 1

^709 3Ï2
= — ü.51 MiUivolts.

Nu geeft Jaeger in zijn verhandeling -) de volgende tabel voor

de gevonden E. K. van CLARK-elementen met Zn SO^ . 7 H2O resp.

Zn SO4 . 6 ILO op den bodem. Ik voeg daartum in de laatste kolom

de E. K. van ons overgangselement toe.

TABEL III.

Teuipcratuur.
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Hieruit vindt men als temperiituurkoüfficient

fdE\ 5
(-7T7r) = —^ = — 0,55 nüllivülts,
\ dl /390 9 ' '

t»jrwijl de thermodynamische berekening ons gaf — 0,51 niilli volts,

een zeer bevredigende overeenstemming dus.

In een volgende verhandeling zal ik aantooncn, dat men de E. K.

van ons overgangselement bij andere temperaturen langs tliermo-

dyuaraischen weg berekenen kan.

Amsterdam^ Sclieik. Lab. der Universiteit.

December 1899.

Plantenkunde. — De Heer Müll biedt eene mededeeling aan

van mejuffrouw T. Tammks, te Groningen getiteld: „Powww
in Fomó".

Door Professor C. A. J. A. Oudemans werd aan het Botanisch

Laboratorium der Tlniversiteit te Groningen een monstreuze appel

ten geschenke gegeven. Deze appel is afkomstig van Dr. A. C.

Oudemans, die hem in 1894 toevallig in handen kreeg. Binnen in

den appel bevindt zich een tweede, geheel los van den buitensten.

Li een bijgevoegd schrijven van Maxwell T. Masters vermeldt

deze, dat hij dikwijls dergelijke appels heeft gezien ; maar steeds de

binnenste aan den buitensten vastgehecht.

In de teratologische literatuur vindt men zoo nu en dan dergelijke

gevallen dat zich binnen in een vrucht een kleinere bevindt, be-

schreven. Het grootste aantal van deze gevallen heeft betrekking op

vruchten van het geslacht Citrus; maar toch blijkt de afwijking ook

wel bij andere planten te kunnen voorkomen.

Men vindt o. a. melding gcMiiaakt vjui eenige Cruciferen '), waarbij

de hauw inwendig een kleiner hauwtje bevat; verder van zooge-

naamde fructus in fructu van Gentiana lutea^), Carica Papaya ^),

THMüiHura ulata ^), PassaHora Alpinia ^) en Piper nigrum ••). Ge-

w«M)iilijk beperkt zich de mededeeling tot ('m'ii hoogstens twee ge-

vulleu b|j dü Citruti-soorten '') daanüitcgcni is het versciiijnsel in

<) The Gard. Chron. 1882. rarl I. p. 10 cii p. 001.

t) Buil. t?<)C. Botan. de Frntice. 1878. p. .!r>2.

») Flora, Jabr». 73, 18ÖÜ. p. 332.

) H. To»», H. C, vol. 18. New-York, 18ül. p. 161.

*) Jaurk, tJcber die MiMbildiiiiKen des Gewuohses 1814. p. 222, uiid Vorh. Nuttir-

bbU Ver. llbctuUudc, 1860. p. 376.
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het geheel niet zeldzaam. Het schijnt bij dit gesUiclit zoo dikwijls

voor te komen, dat dubbele oranjeappels op de Canarische eilanden

ouder den naam van „Narangas pregnadas" ^) bekend zijn
;
terwijl

men ook te Nizza dergelijke vruchten als „oranges doubles" '^) kan

koopen.

üe beschrijvingen van de inwendige vrucht stemmen niet met elkaar

overeen. In sommige gevallen bezit het inwendige vruchtje wel zaden,

in andere niet. Ook wordt het als met en zonder vruchtwand voor-

komend beschreven. Het verschijnsel schijnt dus niet altijd volkomen

hetzelfde te zijn en van de verklaring is betrekkelijk zeer weinig

bekend.

De hier beschreven appel bevindt zich in alcohol en is in de

hierbijgaande figuur

op natuurlijke

grootte in overlang-

8che doorsnede af-

gebeeld. De appel

bestaat uit een om-

hulsel dat waar-

schijnlijk bij het

doorsnijden in drie

deelen uiteengeval-

len is, en een bin-

nensten appel die

in de lengte is door-

gesneden en waar-

van de helften geheel

los van het omhul-

sel zijn.

De dikte van de laag van den buitensten appel is verschillend,

van weinige m.m. tot ongeveer 1 cm. De binnenzijde ervan onder-

scheidt zich met het bloote oog niet van het gewone vruchtvleesch.

Aan de bovenzijde zijn op de gewone wijze restes van de kelk zicht-

baar; maar aan de basis is geen steel te vinden. Bij het ineenpassen

der deelen blijft op die plaats een opening. De binnenste appel is

plat bolvormig, de doorsnede van basis tot top bedraagt ± 4 V2 c.m.,

de doorsnede loodrecht daarop ± G cm. Deze appel bezit geen afzon-

derlijke schil. Hec vruchtvleesch schijnt van dat van den buiteusten

appel te verschillen ; want in dit alcoholmateriaal is het weeker en

>) Hanausek, Z. Oest. Apotli. 188S, No. 16.

") Levende Nutiuir ISÜU— 1'JÜU. No. 2.
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lichter van VhuT. Ook dit deel draagt aan den top een verdroogd,

hard, donker gekleurd gedeelte, dat in alles op den top van een

normalen appel gelijkt. Daar de geheele appel in de lengte is door-

gesneden is het klokhuis zichtbaar. Dit is normaal gebouwd. Aan

de basis gaat het op de gewone wijze in den steel a over, die zich

hier zooals bij meer appels en peren het geval is, in het binnenste

van den appel tot bij het klokhuis, tamelijk scherp afgescheiden

van het vruchtvleesch, voortzet. De steel steekt niet buiten het

vruchtvleesch van den binnensten appel uit, toch moet hij in elk

geval iets langer geweest zijn, daar hij door het omhulsel heen aan

den tak bevestigd moet zijn geweest.

Microscopisch vertoont de buitenste appel aan de buitenzijde een

epidermis met dikke cuticula, waaronder eenige lagen cellen met

tamelijk dikke wanden. Het parenchym, dat hierop naar binnen

toe volgt, is een zeer los weefsel met groote intercellulaire ruimten.

De cellen zijn min of meer isodiametrisch, terwijl de wanden dun

zijn en volgens de jodium-zwavelzuurreactie uit cellulose bestaan.

De binnenwand van dit omhulsel vertoont geen afzonderlijke diffe-

rentiëering, het parenchym strekt zich onveranderd tot aan de binnen-

zijde uit.

De bouw van den binnensten appel komt in zooverre met dien

van het omhulsel overeen, dat hij eveneens uit een los parenchym

van ongeveer isodiametrische cellen bestaat, wier dunne wanden

cellulosereactie vertoonen. Het geheele weefsel is echter opgevuld

met een mycelium, waarvan de hyphen op sommige plaatsen zoo

talrijk zijn, dat in het glycerine-preparaat slechts met moeite de

parenchymecllen gevonden kunnen worden. De cellulosereactie,

waarbij de hyphen zich geel kleuren door het jodjodkalium, terwijl

de parenchymecllen donkerblauw worden, doet de cellen eerst duidelijk

zichtbjiar worden. Het njycelium is niet overal even dicht; aan de

buitenzijde zijn de hyphen veel talrijker dan meer naar binnen, ze

vormen door hunne opeenhooping aan het oppervlak een soort van

laagje, dat bij nadere bcHchouwing zelfs m(!t liet bloote oog zicht-

baar is. In alle deelen van het klokhuis, zelfs in de zaden zijn de

hypium aanwezig. In het binnenste van het klokhuis is het mycelium

ook zeer (licht en zijn do hyphen krachtiger van bouw dan in het

omj^cvcndc vruclitvlccHcli.

Zrjoals uit boveubtaande beschrijving volgt, wijkt deze appel niet

flllcvn van den normalen af door zijn monstreu/en bouw, maar hierbij

Yocg^t zich nog w.n andcro merkwaardigheid; de aanwezigheid van

een fungUH in het binncntitc gedeelte en liet ontbreken daarvan in

bet ouihulëel. MIJuh inziens verklaart dit verschijnsel de monstrosi-
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teit. Ik stel mij voor dat de fungus in het binuensto van deu aan-

vankelijk geheel normalen appel heeft gewoekerd en sommige bestand-

deelen daarvan als voedsel gebruikende, zich meer en meer heeft

uitgebreid. Het door den fungus uitgezogen deel heeft neiging tot

inkrimping gehad en de spanning tusschen gezond en ziek gedeelte

van het vruchtvleesch is ten slotte zoo sterk geworden, dat op de

grens van beide een splijting is ontstaan, zoodat de appel in twee

deelen is gescheiden : een buitenst normaal deel en een binnenst vol

hyphen. De meerdere ophooping van hyphen aan de oppervlakte

van het binnendeel des appels heeft dan vermoedelijk na de scheu-

ring plaats gehad, daar de fungus zich bij voorkeur zal ontwikkelen

op die plaats, waar door de splijting, een met lucht gevulde ruimte

aanwezig was. Met deze verklaring konen de volgende feiten volkomen

overeen. De resten van kelk en andere bloemdeelen die zich aan do

bovenzijde van den binnensten appel bevinden, passen juist in de

open ruimte die men verkrijgt tusschen de verdroogde resten van het

buitengedeelte, als men de deelen van dat omhulsel samenvoegt. Deze

resten hebben blijkbaar één geheel gevormd, zoodat er geen sprake

behoeft te zijn van ééne bloem in een andere. Als men een nor-

malen appel doorsnijdt, is het duidelijk dat het zeer goed mogelijk

is, dat het verdroogde deel aan den top zich in twee concentrische

deelen zou kunnen verdeden, waarvan het binnenste, hoofdzakelijk

de meeldraden dragende, tot het centrale deel van den appel zou

bohooren en het kringvormige buitenste tot het omhulsel. Bij nadere

beschouwing van de verschillende deelen van den hier beschreven

appel blijkt, dat het hier zonder twijfel zoo gegaan is en ook in de

figuur is dit waar te nemen. Aan den top van het omhulsel zitten

alleen resten, die doen denken aan overblijfselen van de kelk, ter-

wijl liet binnengedeelte aan den top, behalve enkele overblijfselen

van de kelk, den geheelen kring van verdroogde meeldraden draagt.

Hoe de fungus in den appel gekomen is; van waar uit de groei

van het myceliuin begonnen is; wanneer de scheiding der twee ge-

deelten plaats gevonden heeft, dit zijn al) e vragen, waarop met be-

hulp van dit eene voorwerp geen antwoord is te geven. Maar het

kwam mij voor, dat het geval merkwaardig genoeg was, om het in

't kort te beschrijven; terwijl het van belang zal zijn in het vervolg

bij het voorkomen van dergelijke monstrositeiten op de aanwezigheid

van fungi te letten.

26
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. VIII. A». 1899/1900.
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Scheikunde. — De Heer Frakchimont biedt eenemededeeling aan,

van Dr. P. van Romburgh: „Over het nitreeroi van dimethjl-

aniline in sterk zwavelzure oplossing^'.

Eenige jaren geleden M had ik de eer aan de Akademie mede-

deeiing te doen van de resultaten van een onderzoek naar de

structuur van twee nieuwe dinitroderivaten van diniethylaniline,

die men verkrijgt door deze base (l mol.) op te lossen in het

twintigvoudig gewicht geconcentreerd zwavelzuur, op de verkregen

oplossing 2 mol. salpeterzuur, eveneens in zwavelzuur opgelost, bij

lage temperatuur te laten inwerken en het mengsel op ijs uit te

gieten. Verschillende waarnemingen tijdens de herhaalde malen

uitgevoerde nitreeringen, hadden vroeger reeds twijfel bij mij doen

ontstaan of de di-nitreering wel werkelijk in het geconcentreerde

zwavelzuur plaats heeft en of niet veeleer de reactie, waarbij die

beide uitroproducten gevormd worden, zich afspeelt in het met

IJswater verdunde zuurmengsel. Een nader onderzoek naar het verloop

der reactie bracht werkelijk aan 't licht, dat de nitreering in gecon-

centreerd zwavelzure oplossing, zelfs als er overmaat van salpeterzuur

aanwezig is, niet verder gaat dan de vorming van wowonitroverbinding.

Voegt men bij eene oplossing van 60 gr. dimethylaniline in

1 KG. gec. zwavelzuur, tot O* afgekoeld, een afgekoeld mengsel

van 104 gr. 50 pCt. of 60 gr. 86 pCt. Salpeterzuur in 300 gr.

zwavelzuur in kleine hoeveelheden, dan stijgt de temperatuur van

het mengsel in den beginne bij iedere toevoeging. Is echter de

helft van het salpeterzuur toegevoegd, dan neemt men bij verdere

toevoeging geen verhooging van temperatuur meer waar. Indien

al het salpeterzuur toegevoegd is, dan is het door den reuk van

het mengsel reeds duidelijk, dat er vrij salpeterzuur in aanwezig

is. Giet men na een half uur staan de helft van de vloeistof in

IVi K.G. IJswater (mengsel van gelijke deelen water en ijs) dan is

de temperatuur aan het eind der proef 30° C. en men krijgt een geel

kristallijn product (het bij 176° smeltend dinitroproduct) en na toe-

voeging van soda aan de afgefiltreorde zure vloeistof, het roodo

isomeere product (smpt. 112"). Voegt men bij do andere helft van

do nitrceringsvloeistof eene afgekoelde oplossing van 25 gram dime-

thylaniline in I K.G. zwavelzuur dan is de temperatuursverhooging

weer duidelijk waar te nemen. Giet m(;n dan na ecnigen tijd de;

imuiëa in 2^ L. iJHwater, dan verkrijgt men, behalve ecu weinig

') Ztttlllgiirenljig van ^^ i-ubrmiri 18U5.
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1 2.4. dinitrodimethylaniline van Mertens, een mengsel van para-

en mcta-nitrodimethylaniline, zooals dit ook ontstaat wanneer men
volgens Groll ^) dimetliylaniline in geconcentreerd zwavelzuur opge-

lost met 1 mol. salpetorzuur nitreert.

Als men de nitreeringsvlocistof, waarin zich 2 mol. salpeterzuur

op 1 mol. dimethylaniline bevinden, op een mengsel van ijs en soda

uitgiet, dan heeft er eveneens geen of slechts geringe vorming van

dinitroverbindingen plaats.

Uit deze proeven valt al reeds af te leiden, dat in deze gecon-

centreerd zwavelzure oplossing de nitreering niet verder gaat dan

tot de m. mononitroverbinding, zoodat men wel moet aannemen,

dat het intreden der tweede nitrogroep pas plaats heeft na het uit-

gieten in water.

Vroeger toonde ik aan (loc. cit) dat men beide dinitroverbindingen

ook kan bereiden door de metanitroverbinding in een overmaat

van zeer verdund salpeterzuur op te lossen.

Nu vond ik, dat men door bijv. 1 gram metanitrodimethylaniline

op te lossen in een mengsel van 26 gr. zwavelzuur en 50 gram
water, dat op 30° is afgekoeld, en daarbij 0,85 gram 50 pCt. salpe-

terzuur te voegen een brij van de gele bij 176° smeltende dinitro-

verbindiug krijgt, terwijl in de daarvan afgefiltreerde vloeistof door

natriumcarbonaat het roode isomeer afgescheiden wordt. Deze relat,

hoeveelheden vindt men nu juist in de vloeistof, welke men verkrijgt

door het nitreeringsmengsel in de opgegeven hoeveelheid water uit

te gieten.

Het slechts in zeer geringe hoeveelheid optreden van het dinitro-

dimethylaniline van Mertens bij deze nitreeringen wijst er op, dat

bij het nitreeren van dimethylaniline volgens Groll, in de sterk

zwavelzure oplossing bijna uitsluitend metaverbinding ontstaat en

dat de paraverbinding zeer waarschijnlijk pas gevormd wordt in de

met water verdunde vloeistof, door de inwerking van nog niet ver-

bruikt salpetorzuur op nog niet genitreerd dimethylaniline.

Lost men paranitrodimethylaniline (1 mol.) in geconcentreerd

zwavelzuur op en voegt men bij de oplossing 1 mol. salpeterzuur,

dan vindt men na het uitgieten in water slechts het dinitroproduct

van Mertens; op de metaplaats ten opzichte van de aminogroep,

is er geen nitrogroep ingetreden.

1) Berl. Ber. 19, S. 11
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Scheikunde. — De heer Franchimojjt biedt eene mededeeling aail

van Dr. P. van Rombürgh : „Over de indigovorming tilt Indigo-

ferd's en uit Marsdenia tinctoria\

De interessante mededeelingen van den Heer Beyerinck in de

Vergadering van 30 Sept. 11. uit welke o. m. blijkt, dat de indigo-

planten tot twee physiologiscli geheel verschillende groepen behooren,

geven mij aanleiding op enkele waarnemingen de aandacht te vesti-

gen, die ik, reeds eenige jaren geleden, maakte bij het onderzoek

van indigoleverende Indigofera^s en van Marsdenia tinctoria en welke

in de Verslagen van 's Lands Plantentuin gepubliceerd werden. Een

enkele opmerking voegde ik er nu aan toe. In verband met mijne

andere werkzaainheden heb ik aan die onderzoekingen niet zooveel

tijd kunnen besteden als ik wel gewenscht had, en dragen zij daar-

door een meer of minder voorloopig karakter. Toen mij tijdens eane

ontmoeting met den Heer Hazewinkel, Directeur van het Indigo-

proefstation te Klaten, bleek, dat onze onderzoekingen in velerlei

opzicht in dezelfde richting liepen, heb ik de mijne vooreerst gestaakt

en onthoud ik mij ook van de publicatie van verschillende nog niet

medegedeelde resultaten, totdat de Heer Hazewinkel zijne, in vele

opzichten belangrijke, onderzoekingen beëindigd en de resultaten ervan

gepubliceerd zal hebben.

In het verslag over 1891/92 staat vermeld, dat voorloopige onder-

zoekingen omtrent de indigobereiding leerden, „dat de uittrekking

der bladeren met water bij de hier heerschende temperatuur niet met

gasontwikkeling gepaard gaat gedurende den tijd, dien men op Java

noodig acht om kleurstofleverende zelfstandigheid uit de indigoplant

t€| verkrijgen d. i. 6—7 uren. Later, bijv. na een dag, treedt deze

op. liet ontwikkelde gas bestaat uit koolzuurgas en een met kleur-

iooze vlam brandend gas, zeer waarschijnlijk waterstof.

Welke verbinding zich in het waterig aftreksel der indigobladeren

bevindt is nog niet met zekerheid uitgemaakt. Het heeft een duidelijk

zure leactie ') en vertoont zeer fraai de zoogenaamde indicaanreactie

als men het met zoutzuur, chloroform en lucht schudt.

liet filtnwxt van liet met een overmaat van loodacetaatoplossing

behandelde uittreksel geeft met ammoniakoplossing een, door SciiuwCK

al» karaktcriHtiek voor indicaan opgegeven, geel praecipitaat ~).

I) J)ul ii«t nfireksel der iiuligubliidereii /.uur is Innt /.icli /eer gemiikkelgk luintootieu

door liel iu ceiu; door kuli rood gekleurde oplossing vnii phonolpiitnUMiH) Ie hrengoii.

De reactie gelukt ook inct eene blouwe liikmoesoplossing (iiout vim 18'J2).

*) Later heb ik gevonden dut een aftreksel Ton bladeren der Jiuliffo/craynh'i/oides,

die een luiijrgdaliiienchtige stol' bevatten, een eveneens geel gcklciinl praouipituut

geeft, WMnum bet gluooside echter geen deel beeft
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Daar indigowit in zure vloeistoffen onoplosbaar heet, is het niet

^eer waarschijnlijk, dat die stof in het waterig aftreksel der indigo-

bladeren aanwezig zal zijn. Eene verdunde oplossing van indigowit in

kalkwater gedraagt zich dan ook in vele opzichten geheel anders dan

het uittreksel.

Trekt men de indigobladeren met verdund azijnzuur (1° o) in plaats

van met water uit, dan geeft het uittreksel met lucht geschud,

vooral als men ammoniak toevoegt, eveneens rijkelijk indigoblauw."

Volgens den Heer v. Lookeren Campagne i) heeft debijhetz.g.

fermenteeren ontstaande vloeistof een alkalische reactie en bevat zij

indigowit in oplossing. In het Jaarverslag van 's Lands TMantentuin

over 1893 vindt men o. m. het volgende medegedeeld.

„De door het uittrekken gedurende een 7-tal uren van indigobladeren

met water verkregen vloeistof is nog een onderwerp van onderzoek

geweest van welks resultaten hier slechts heel enkele worden aan-

gestipt. De vloeistof bevat vrij of zeer los gebonden koolzuur -) in

vrij groote hoeveelheid, dat zich niet alleen door verwarming, maar

ook door een zuurstofvrijen gasstroom laat uitdrijven ^).

De stof die bij oxydatie indigoblauw levert, kan men uit de uittrek-

vloeistof met behulp van chloroform uitschudden, zoowel zonder als

bij toevoeging van azijnzuur. Verdampt men de chloroformoplossing,

die een zwakke, licht geelgroene kleur heeft, door er een luchtstroom

op te blazen, dan houdt men een residu over, dat een weinig groen-

achtig gekleurd is en in water gedeeltelijk oplost. De waterige oplos-

sing (die prachtig fluoresceert) met lucht en ammoniak geschud, geeft

onmiddellijk vorming van indigoblauw, dat ook ontstaat bij het staan

aan de lucht en zeer snel bij verwarming.

Een aftreksel van bladeren van Marsdenia tincioria (dat, ook tegen-

over lakmoes, zeer duidelijk zuur reageert) gedraagt zich geheel ana-

loog. Het is nog niet gelukt de indigoblauw leverende stof in een

voor analyse geschikten vorm te verkrijgen, noch ook om er gekris-

talliseerde derivaten uit te bereiden."

Het feit, dat door verdunde organische zuren eveneens de indigo

leverende stof uit de bladeren ontstaat vonden de H.H. v. Lookeren
Campagne en yan der Veen in 1895 *) bevestigd ; niettegenstaande

') Verslag omtrent onderzoekingen over Indigo (IS93). blz. 16.

*) Leidt men in eene oplossing van indigowit in kalkwater zooveel koolzuurgas,

dat de kalk in bicarbonaat omgezet is, dan scheidt zich al het indigo at' en in het

ültraat ontstaat met lucht en ammoniak geen indigoblauw meer. (noot van 1893).

^) Indien men den gasstroom langen tijd door de vloeistof laat gaan, doet raea

goed hem met chloroformdamp te bezwangeren om levende organismen die wellicht

tijdens de proef koolzuur zouden kunnen geven, onwerkzaam te maken, (noot van 1893).

*) Landwirtsch. Versuchs-Stationeu XLYI S. 249.
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de oplosbaarheid in zuren werd zij toch voor indigovvit gehouden.

De oplosbaarheid van het indigowit in de extractievloeistof werd door

deze onderzoekers verklaard door het vormen van een losse verbin-

ding met stoffen die bij de oxydatie indigorood en indigobruin leveren.

De gemakkelijke oxydeerbaarheid der met chloroform uitgetrokken

stof in tegenwoordigheid van minerale zuren of van alkalicarbonaten

toont, volgens dezelfde onderzoekers aan, dat men niet met indoxyl

te doen heeft.

In 1897 werden door mij de eenigen tijd gestaakte onderzoekingen

weer opgevat en in het Verslag van dat jaar vindt men 't volgende

vermeld

:

„Plaatst men Indigobladeren (Guatemala- of Natal-) of bladeren van

Marsdenia tindoria in een atmosfeer van chloroform en koolzuurgas,

dan behouden zij hun groene kleur. Brengt men ze na eenigen tijd

met de lucht in aanraking, dan kleuren ze zich snel blauwachtig als

een bewijs, dat in de gedoode bladeren het indicaan, vermoedelijk in

oplossing uit de cellen getreden, gesplitst was geworden.

De aanwezigheid van een oplosbaar — het glucoside splitsend —
enzym is tot nu toe niet met zekerheid aangetoond ^). Ook de hier

aangewende talrijke pogingen om zulk een oplosbaar lichaam af te

scheiden gaven alsnog geen resultaat. Daarentegen gelukte het om
aan te toonen dat de bladeren öf zulk een stof bevatten, maar zoo

sterk vastgehouden dat ze practisch onoplosbaar magheeten, dan wel

dat zij een onoplosbare verbinding voeren, die het vermogen heeft

op een indicaanoplossing splitsend te werken, zoodat de bij oxydatie

indigoleverende stof vrijkomt.

Neemt men bijv. indigobladeren en laat deze gedurende 7 uren in

aanraking met water en verdringt men dan de sherry kleurige vloei-

stof — die het splitsingsproduct, dat bij oxydatie indigo levert, bevat —
door gedistilleerd, chloroformhoudend water en herhaalt men deze

bewerking eenige malen, dan geeft ten slotte de verdrongen vloei-

stof geen indigo meer. Wascht men daarop de uitgetrokken bladeren

eerst nog eenige malen met chloroformhoudend water en brengt ze

vervolgens in aanraking met eene indicaanoplossing ^j waarbij ook

') Van Lookeben Campagne, Verslag omtrent onderzoekingen over Indigo, blz. 13

•tolde ctcb met een, bij /.ulk »oort Ton cnderzuekingen minder gebruikelijk, //bew\js

uit bet ODgergmde" voorloopig tevreden.

*) Zalk een indicnanoplossin^ werd volf^^enH Alvarez (O. \i. Iü5, p. 287) bereid

door iodigobloderen by kleine hoeveelheden in kokend wnter te brenj^en. Doorqiinnti-

tatiete bepalingen werd uongetoond dat by korten duur van nnnnikin^ do ontledin<^

ten bet tndiciuin «eer gering in. De Heer Loiimann, asaistent voor de thoeoiider-

(oektngeo, vond dat zulk een indicaanoplossing — in overeenstemming met oude,
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weer chloroform gevoegd is, dan geeft deze, na een paar uur staan,

met lucht geschud een rijkelijke afscheiding van indigo. Waseht

men de bladereu nu weer overvloedig uit, dan blijken zij nog in staat

een gesteriliseerde indieaanoplossing te splitsen. Dit is met dezelfde

bladeren, zelfs als ze meer dan een maand met water (waarbij chloro-

form) in aanraking geweest zijn, verscheidene malen te herhalen.

Men kan de uitgeloogde bladeren boven zwavelzuur drogen zonder

dat ze die eigenschap verliezen.

Ook na uittrekken der versche bladeren met aether, alcoliol, aceton

of chloroform blijft de eigenschap om een indieaanoplossing na een

uur te splitsen bestaan.

Door behandeling der aldus uitgetrokken bladeren met verdunde

zuren of basen, dan wel met glycerine, gelukte het tot nu toe niet

de indicaansplitsende stof in oplossing te krijgen. Met behulp van

uitgetrokken bladeren van de /wrf/t/o/i?;^/ ^a/^^o/V/^5 gelukt de splitsing

niet, evenmin met eenige andere bladsoorten watirmede proeven

gedaan werden, zoodat 't een eigenschap schijnt, specifiek voor som-

mige indigoleverende planten. Deze onderzoekingen, die slechts lang-

zaam vorderen, worden voortgezet evenals die van de bij oxydatie

indigo leverende stof, welke zich ook met tetrachloorkoolstof laat

uitschudden.

Eindelijk vindt men in het onlangs vei-schenen verslag over 1898

opgeteekend

:

„Onderzoekingen naar de samenstelling en de eigenschappen van

eene roode verbinding, die bij het afdistilleeren der chloroformoplos-

sing van het indigoleverende vloeibare splitsingsproduct van indicaan

uit Indigofera's ontstaat, vorderden slechts weinig door gebrek aan

tijd. Marciilewski en Radcliffe (Chem. Centralbl. 1898 II S.

204), houden het indicaan voor het glucoside van indoxyi. De eigen-

schappen van het (bij oxydatie) indigoleverende splitsingsproduct,

waarvan vroeger hier de niet-identiteit met indigo\^it werd aange-

toond, stemmen voor een deel wel met die van indoxyi overeen.

Daar de Heer Hazewinkel, Directeur van het proefstation te Klaten

zich met het onderzoek der indigo-leverende stof bezig houdt, heb

ik deze zaak niet verder vervolgd".

vage opgaven, dat indicaan door enzymen gesplitst wordt — met emulsine en lucht in

aanraking gebracht indigoblauw levert. De in het laboratorium aanwezige praeparaten

van emulsine waren in water niet oplosbaar. Inmiddels bleek uit een publicatie van

het Indigo- proefstation te Klaten, dat de Heer HAZEWiNKELexperimenteert met oplos-

bare enzymjen bij de .indigobereiding, daarom is deze waemeraing niet verder ver-

.volgd (noot van 1897).
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Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Mede-

deeling X*^. 53 (vervolg) uit het Natuurkundig Laboratorium

te Leiden: Dr. E. van Everdingen Jr., ^Het verschijnsel

van Hall en de magnetische iceerstandstoename in bismidh

hij zeer lage femperaturen.^^ I (vervolg).

5. In het Yerslag van de Vergadering van 28 October 1899,

p. 221, werd de verwachting uitgesproken dat de meting van het

verschijnsel van Hall bij het kookpunt van vloeibare zuurstof de

vraag, of dit verschijnsel in bismuth bij lage temperatuur een

maximum vertoont, meer beslist zou beantwoorden. Deze meting is

thans verricht, zij het voorloopig slechts voor één veldsterkte, en het

antwoord luidt inderdaad beslist ontkennend, zooals zal blijken

uit § 7.

6. Het bad van vloeibare zuurstof. Yoor het afschenken van de

vloeibare zuurstof is gebruik gemaakt van het vat zonder vacuum-

wand, beschreven en afgebeeld in § 2 van deze mededeeling, doch

YOor dit doel eeuigszins gewijzigd in den geest van den cryostaat

van Prof. Kamerlingu Onnes ^). Behalve dat namelijk het houten

bakje a en het wijde deel der glazen buis d verhoogd zijn, is een

dubbele mantel aangebracht voor het afvoeren van de koude dampen,

die op deze wijze de vloeistof beschutten tegen te grooten warmte-

toevoer. Bovendien werden kijkglazen aangebracht om het afschenken

te kunnen overzien.

I)e geheele toestel is nu voorgesteld in fig. 2, terwijl fig. 1

kan dienen tot verdere toelichting. Het verhoogde houten bakje a,

het papieren bakje 6, de caoutchoucring c, de glazen buis cZ,

het T-stuk e, de caoutchouc buis ƒ en de plaatjesdrager / zijn

reeds in § 2 van deze mededeeling besproken. De stalen capillair

k is thans door een schuin zijbuisje w het T-stuk binnenge-

voerd, waarvan hij door hout en caoutchouc geheel geisoleerd is,

terwijl de horizontale zijbuis thans naar een onder kwik uitkomende

veiligheidHbuis voort. De toevoer van vloeibare zuurstof uit de zuur-

stofspiraal in de eth) leen kookfiesch ^) kan door de kraan ^) c met

langen houten steel afgesloten worden ; alvorens in de capillair te

komen passeert de vloeistof een filtertje. Het buisje k mondt uit

») '/m lledMleeling N». 61, Veslag der Vergadering 30 Se\)t. 'UD. \). 126 . Comm
N». 61, p. 8.

») Vertlag der Vergadering 89 Dec. '94, p. 172. Comm. N«. 14, j). 17.

») Zie Mededeeling N«. 61. VersUg der Vergndering 30 Sept. '99, p. 129, (;(.mra,

N*. 61, p.



E. VAN EVERDINGEN Jr. Het verschijnsel van HALL en de magnetisch©

weerstandstoename in bismuth bij zeer lage temperaturen. (I) vervolg.

-^'>;

Fig. 2.

Verslagen tier Natuurk. Afdeeliug. Dl. Vlli A '39/1900.
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tegenover de kijkglazen ^) o, welke met een koperen huls en lak op

de buis d zijn bevestigd; de vloeistofstraal treft een straalvanger 2) ^?,

welke met vioolsnaren aan d is opgehaugen, en spreidt zich waaier-

vormig over deze buis uit. Ten einde den stand van de vloeistof

in a zichtbaar te maken is in dit bakje een drijver 7 geplaatst, welks

steel uitkomt op de hoogte der kijkglazen.

De koude dampen verlaten het bakje a door de openingen r (zes

in getal) en stroomen naar beneden in de ringvormige ruimte

tusschen a en b aan den eenen, en den mantel «1— *3 aan den anderen

kant. «1 is een cirkelvormige cylinder van geperst papier, aan den

rand van a bevestigd, «2 een houten bodem met ovale opening, waarin

een ovale cylinder «3 van papier is geplakt, die in 't midden slechts

weinig wijder is dan />, aan de kanten echter voldoende ruimte laat

voor den uitstroomenden damp ^j. Deze stijgt vervolgens op in de

ruimte afgesloten door den mantel tj . . , fg. t^ is een rood-koperen

rand, verbonden met de huls van de kijkglazen, die past op den

glazen cylinder fg en daaraan met een caoutchouc buis en trek-

banden verbonden wordt. ^3 is een houten cylinder met openingen

voorzien van flenzen om de poolstukken door te laten ; sluiting wordt

hier verkregen met behulp van een leoren pakking, die wordt aan-

gedrukt door de houten moeren ^4. <5 is weer een glazen cylinder

en f(. een kurken stop. Ten einde de koude dampen niet onmiddellijk

tegen den bodem te laten aanstroomen en warmtetoevoer van bene-

den te verminderen is onder en om «3 nog het bakje m, van geperst

papier met houten bodem, geplaatst. De overblijvende ruimte beneden

do poolstukken is met wol opgevuld. In den rand t^ zijn zes openin-

gen gelaten, toegang gevende tot koperen buizen t?, waarvan vier

de gasvormige zuurstof afvoeren en twee met een stop gesloten zijn

en als veiligheidsinrichtiug dienst doen.

Om tusschen de klossen van den electromagneet ruimte te krijgen

voor deze mantels was het noodig, de poolstukken aanmerkelijk te

verlengen. Bij zwakke magnetisatie-stroomen werd hierdoor de veld-

sterkte niet veel verminderd ; bij sterke stroomen was het verlies

belangrijk.

Gedurende de proef waren alle deelen van den toestel behalve de

kijkglazen in wol gehuld. Het bakje a werd geheel met vloeibare

zuurstof gevuld, zelfs werd tot meerdere zekerheid met afschenken

voortgegaan tot een aanmerkelijke hoeveelheid vloeistof door de

1) Zie aldaar p. 130. Coram. N». 51, p. 10.

'^) Zie aldaar p. 127, glas 6'. Comm. N^ 61, p. 5.

^) Zie de doorsnede, iu de figuur rechts vau e geteekend.
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openingen *• naar beneden was gestroomd en zlcli in u had verza-

meld. De toestel heeft zich hierbij goed gehouden, en vooral het

geperste papier is een zeer geschikt materiaal voor dit doel gebleken.

7. Het ÜALh- effect bij het kookpunt van vloeibare zuurstof.

Voor den coëfficiënt li van Hall werd in een magneetveld van

4400 C. G. S. eenheden gevonden de waarde 41,4. Het product ^23/

is dus 182000.

Vooraf was, bij een temperatuur van 10°, voor R gevonden 11,0.

Dit stemt niet geheel overeen met de waarde 10,15, welke men

door interpolatie voor de veldsterkte 4400 en de temperatuur 10°

uit de in § 3 dezer mededeeling gegeven tabel kan afleiden. Onlangs

is door Perrot ^) opgemerkt, dat de thermo-electrische constanten

van kristallijn bismuth onregelmatige veranderingen met den tijd

vertoonden, die hij eerst geneigd was aan den invloed van herhaaldelijk

verwarmen en afkoelen toe te schrijven, wat later 2) bleek niet het

geval te zijn. Om na te gaan, of bij de sterke afkoeling die bij

mijn proeven voorkwam misschien wel iets dergelijks gebeurde, heb

ik kort na de proefneming in vloeibare zuurstof opnieuw bij 10°

den coëfficiënt R bepaald en 11,1 gevonden. Het verschil met de

onmiddellijk voor de proef bepaalde R, 11,0 is te gering om er

beteeken is aan te hechten. Daar mij vroeger bij electrolytisch

bismuth evenmin voortgaande veranderingen met den tijd zijn opge-

vallen, geloof ik het verschil tusschen de thans en de vroeger gevon-

den waarden eerder te moeten toeschrijven aan een onzekerheid in

de kennis van den weerstand in de geleidingvan den HALL-stroom^),

die voor de berekening van R noodig is. Daar namelijk de veran-

derlijkheid van dien weerstand eerst later gebleken is, werd bij de

eerste bepalingen van § 3 de weerstand niet gedurende de proef zelf

gemeten. Bij de thans medegedeelde bepalingen werd de weerstand

tweemaal gedurende de proef gemeten en constant gevonden. We
houden ons daarom voor 10° aan de waarde 11,0.

De waarde bij — 90° voor een magneetveld van 4400 C. G. S.

eenheden 17,1 (door interpolatie bepaald) is om dezelfde reden niet

geheel zeker.

Dit doet echter weinig af aan de waarde van het volgende over-

zicht, waarin we behalve de absolute temperaturen T en de bijbehoo-

>) Arch. (1. Sc. phyt. et nat. (4) 6 p. 105 en 220, 1898.

«) . . // // // (i) 7 p. 149, 1899.

•) Zi« I S.
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rende waarden van R ter vergelijking ook opgeven de waarden
T'

waarbij C zoo gekozen wordt dat de waarde bij 10° C. gelijk is aan

11,0, en verder de waarden CV, waarin r den weerstand van elec-

trolytisch bisniuth in een veld van 4400 C.G.S. eenheden voorstelt,

afgeleid uit waarnemingen van Fleminü en Dewar ^), terwijl met

behulp van C de waarde bij 10° C. eveneens op 11,0 is gebracht.

Tabs
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C
den weerstand en nog iets sterker dan de toename van — . Van een

naderen tot een maximum is dus niets te bespeuren.

Om een beter begrip te geven van de beteekenis van een Hall-

coëfficient 41,4 berekenen wij den tangens van den hoek waarover

de equipotentiaallijnen bij deze proef gedraaid waren. Daartoe is

noodig de kennis van den weerstand van het bismuth bij — 182°

in het magneetveld. Daar deze nog niet voor dit plaatje gemeten

is, nemen we er voorloopig de waarde volgens Fleming en Dewar
voor, 2,46.10^. We vinden dan voor dien tangens 0,740. Ter ver-

gelijking volge hier een lijstje van de waarden van dienzelfden tangens

bij eenige der metalen met de grootste HALL-coëfficienten, alles voor

een magneetveld 4400.

Bismuth — 0,740

Nikkel — 0,083

Antimonium -|~ 0,021

Tellurium + 0,017

IJzer + 0,004

Daar men veilig kan aannemen, dat nimmer het verschijnsel van

Hall is waargenomen in een veld, sterker dan 20.000 C. G. S.

eenheden, blijkt hieruit dat de waarde 0,740 tevens de grootste is,

die ooit is voorgekomen.

Voor de boekerij wordt aangeboden door den Heer Hoek : „Neuere

Lachs- und Maifisch-Studiën" (Sonderabdruck aus: Tijdschrift der

Nederl. dierkundige Vereeniging (2). Dl. VI.)

De vergadering wordt gesloten.

(10 Janunrl 1900.)
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isomere chloorbenzoëzuren en eenige hunner derivaten", p. 465. — Mededeeling van

den Heer Bakhuis Koozeboom, namens Dr. Ernst Cohen: „De vermeende identiteit

van rood en geel kwikoxyde" (2e Mededeeling), p 469. — Mededeeling van den Heer

Bakhuis Ro<fzEBOOM, namens Dr. A. Smits : „Bepaling der dampspanningsverminde-

ringen van oplossingen door middel van de bepaling der kookpuntsverhoogingen",

p. 471 (met ëën plaat). — Mededeeling van den Heer Kamehlingh Onnes : „Methoden

en hulpmiddelen in gebruik bij het Cryogeen Laboratorium, II : Kwikpomp voor het

samenpersen van zuivere en kostbare gassen onder hoogen druk", p. 480 (met 7 platen).—
Aanbieding van een boekgeschenk, p. 501. — Errata, p. 502.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

De Heeren Schoute en Hamburger hebben bericlit gezonden

dat zij verhinderd waren de vergadering bij te wonen.

27
Verslagen der Afdeeliug Natuurk. Dl. VIII. A». 1899/1900.
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Is ingekomen een schrijven van Mevrouw de AVeduwe

J. W. Gunning—Pierson, kennis gevende van het overlijden

van haren echtgenoot, wijlen het rustend lid der Akademie

Dr. JAN WILLEM GUNNING.

In dat bericht werd medegedeeld het verlangen van den

overledene, dat van hem geen levensbeiicht in de Kon. Aka-

demie zal worden gegeven.

De Voorzitter, dezen wensch eerbiedigende zegt het volgende :

Aan den wensch van ons medelid, die ons na eene lang-

durige ziekte is ontvallen, zullen wij geheel voldoen en dus

ook thans niet vermelden, wat Gunning op wetenschappelijk

gebied heeft gewerkt.

De herinnering aan dien vruchtbaren arbeid blijft echter

bewaard in zijne talrijke geschriften en vooral in hetgeen hij

gedaan heeft om op velerlei wijze de wetenschap dienstbaar

te maken aan maatschappelijke belangen, die op de meest

gelukkige wijze door hem werden bevorderd.

Evenals al degenen, die het voorrecht hadden Gunning

te kennen, zullen ook wij zijn nagedachtenis in üere houden.

liet schrijven van Mevr. Gunning is met een brief van

rouwbeklag beantwoord.
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Verder is ingekomen eene circulaire van het XlIIe Congres inter-

national de Médecine 29 Augustus 1900 te Parijs te houden, in-

houdende den wensch dat de Akado^mie zicli bij dit Congres zal doen

vertegenwoordigen. De Voorzitter noodigt de medische leden der

Afdeeling uit, te overwegen of één van hen zich daartoe kan beschik-

baar stellen.

De Secretaris deelt mede, dat na afloop der vorige vergadering de

lieer Stokvis zicli alsnog heeft beschikbaar gesteld om naar Berlijn

te worden afgevaardigd. De Voorzitter verzoekt daarop den Heer

Stokvis om, in overleg met één daartoe door de Letterkundige

Afdeeling te benoemen lid, den gelukwensch op te stellen die aan

de Herlijnsche Akademie bij deze feestviering zal worden aangeboden.

Aardkunde. — De Heer Van Dieskn brengt het Jaarverslag uit

van de Commissie voor Geologisch onderzoek van Nederland.

In het afgeloopen jaar 1899 mocht uwe Commissie op nieuw,

uit de aan de Akademie verleende toelage, de werkzaamheden
steunen, waardoor de Heeren J. L. C. Schroeder van der Kolk,
H. VAN Cappelle en J. Lorié de geologische kennis van ons land

hebbon getracht uit te breiden.

Prof. Schrokder van der Kolk heeft zijn vroeger onderzoek

van de omstreken van Markelo ^) door nieuwe boringen getoetst

en uitgebreid. Een tiental studenten der Polytechnische School heeft

daarbij belangeloos de behulpzame hand geboden. Het aantal boringen

is belangrijk grooter geweest dan vroeger, en een uitgestrekter

terrein is gekaarteerd geworden. Dit strekte zich zuidwaarts tot aan
de Schipbeek uit. Tot aan Diepenheim werden de veenvormino* in

het gebied van de Lindebeek en de diluviale eilandjes in het Allu-

vium afgebakend. In het K.W. werden Kraaienbelt, Dorpsenk en
Maikolerbei'g onderzocht. Bewesten de Kraaienbelt werd Keileem
aangeboord.

In den zomer van 1900 hoopt Prof. S. v. d. K. dit onderzoek
voort te zetten, ten einde de nog ontbrekende mazen in het kaartee-

ringsnet in te vullen, en vervolgens eene verhandeling over het

gelieele onderzoek te kunnen aanbieden.

*) Zie Mededeeliugeu der Commissie No. 3 : Proeve van geologische Kaarteering

in de omsirnken van Markelo, uitgevoerd ia 1891. Vers), en Meded. der K. Akad. v,

\V. IX. 131 1892),

27*
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Dr. H. VAN Cappelle heeft zich in den afgeloopen zomer bezig-

trehouden met het onderzoek van de loessbedekking, die hij hmgs

den rand van het Veluwe-plateau op het oudere Diluvium van

Arnhem tot Dieren, en van Arnhem tot Oosterbeek heeft aange-

troffen. Hij heeft die als een uitlooper van het Loessterrein der

Rhijnstreken leeren kennen. Ook in de omstreken van Nijmegen

heeft hij een dergelijken Zavelbodem aangetroffen, en eenen samen-

hino- met het Limburgsche Loess kunnen aanwijzen. Een verslag

van dit onderzoek heeft Dr. v. C. reeds der Akademie aangeboden,

in hare Novembervergadering. Het w^erd in de Decembervergadering

door de Heeren Martin en Behreks gunstig beoordeeld en zal

weldra als Mededeeling No. 27 in het licht verschijnen.

' Van Dr. J. LoRiÉ zijn in 1899 twee Verhandelingen, als nr. 25

en 26 der Mededeelingen omtrent de GeologieJ^van Nederland, in

de werken der Akademie opgenomen. De eerste: Beschrijving van

eeniye nieuice Grondboringen^ is reeds in'ons vorige Jaarverslag ver-

meld. De tweede handelt over: Onzejbrakke^ ijzerhoudende en alka-

lische Bodemicateren.

In dit jaar ontving uwe Commissie geenerlei berichten omtrent

graafwerk of boringen, die tot Geologisch onderzoek aanleiding

konden ^qsqm. Wij hopen en vertrouwen dat, mochten er in het

nu aangevangen jaar van Rijkswege boringen en terrein-insnijdingen

uitgevoerd worden, de Heeren Hoofdingenieurs van den Waterstaat,

overeenkomstig de opdracht door den Minister van Waterstaat hun
vroeger gegeven, niet zullen verzuimen ons daarvan te doen kennis

dragen.

Aan de Commissie tot voorziening van drinkwater in de stel-

ling Amsterdam liebben wij een schriftelijk verzoek gericht, om
de aardmonsters, bij de boringen verzameld welke die Commissie

heeft doen uitvoeren, ter beschikking te stellen van Dr. Lorié
die ons zijncui wenscli had te kennen gegeven om ze te onderzoeken.

On» verzoek is ingewilligd, en Dr. LoRii': heeft bevonden dat van
do ruim 30 boringen een aantal zoo zeer met elkander overeen-

kwamen, dat hij zich tot het onderzoek van enkele heeft kunnen
bopalou. De boHchrijving van deze, en tevens van boringen aan de

iJildt en te Gouda, zien wij van Dr. \iO\\.\k eerlang te gemoet.

Wij hebbon de eer aan de Akademie voor te stellen om haren
dank te betuigen aan de Heeren van Cappelle, Sciikoeder van
DEK Kolk en Lokié voor hunne i)elanglooze medewerking, en om
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aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor \\ei

jaar 1901 de gewone toelage van ƒ 500 aan te vragen.

VAN DIESEX.
K. MAKTIN.
J. M. VAN BEMMEIJUN.

Secretarit.

De conclusiën van het verslag 1^ om den medewerkers dank te

betuigen voor hunne medewerking, 2^ om aan den Minister van

Waterstaat, Handel en Nijverheid het gewone jaarlijksche subsidie

aan te vragen en 3^ om te verzoeken dat de aanschrijving aan

H.H. Hoofdingenieurs van den Waterstaat om mededeelingen te ver-

krijgen van gerlane grondboringen en terreininsnijdingen nog eens

in herinnering gebracht worde, worden goedgekeurd.

Bibliographie. — De Heer Kortkweq brengt het volgende verslag

uit namens de Commissie benoemd om de verzameling hand-

schriflen en bescheiden afkomstig van den Hoogleeraar

J. H. VAN SwiNDEN en aanwezig bij de Kon. Akademie te

onderzoeken en te inventariseeren.

De Commissie tot onderzoek en inventarisatie der handschriften

van den Hoogleeraar van Swinden benoemd in uwe vergadering

van 28 Januari 1899, is eindelijk in staat U rapport uit te brengen

omtrent het door haar verrichte werk. De oorzaak der late indiening

van dit rapport is gelegen in den omvang der taak. Ten einde deze

eenigermate te beperken, heeft zij zich in hoofdzaak bepaald tot eene

behoorlijke ordening en inventarisatie der talrijke bescheiden. Deze

zijn thans verdeeld naar den aard van hun inhoud over een 34-tal

portefeuilles van welke de meeste weder nader in convoluten zijn

ingedeeld. Met het onderzoek van dien inhoud heeft de Commissie

zich overigens niet verder beziggehouden dan noodig was om tot

eene goede en stelselmatige indeeling te geraken.

Eene diepergaande studie meende zij niet op haar weg gelegen

te zijn. Deze zal moeten worden overgelaten aan hen die zich daartoe

uit belangstelling voor den persoon van van Swinden of voor de

behandelde onderwerpen gedrongen mochten gevoelen. Als resultaat

van haar arbeid wenscht zij dan ook hoofdzakelijk beschouwd te zien

de gespecificeerde inventaris, die zij de eer heeft hierbij aan uwe
Afdeeling aan te bieden en welke zy voorstelt thans als bijlage tot

dit rapport in het Verslag der Vergaderingen en later, al of niet
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bekort in den Catalogus der Boekerij, aan welks stelsel zij zooveel

mogelijk aansluit, op te nemen.

Terwijl de Commissie wellicht met deze mededeelingen zoude kunnen

volstaan, acht zij het toch wenschelijk, onder de reserve welke de

oppervlakkigheid van haar onderzoek noodig maakt, de aandacht te

vestigen op enkele zaken, waaraan haars inziens deze verzameling

voornamelijk hare belangrijkheid ontleent.

Afgezien dan van het algcmeene belang dat haar eigen is, omdat

zij nader doet kennen de wijze van arbeiden, den omvang van de

kennis en de werkzaamheid en enkele levensbijzonderheden van een

man als van Swinden, die, al moge hij niet behoord hebben tot

de weinigen die zich door de oorspronkelijkheid hunner denkbeelden

of het gewicht hunner ontdekkingen eene ruime en blijvende plaats

in de geschiedenis der wetenschap verzekerd hebben, toch zonder twijfel

door zijne groote kennis en scherpzinnigheid en zijne onvermoeide

en doeltreffende werkzaamheid op verschillend gebied voor zijne tijd-

genooten in en ook buiten zijn vaderland een man van beteekenis

is geweest, afgezien daarvan, hebben wij dan in de eerste plaats te

wijzen op dat gedeelte der verzameling bijeengebracht onder n^ CCC
hetwelk betrekking heeft op de invoering van het „Metrieke

Stelsel van Maten en Gewichte.n".

Voor hem die nauwkeurig de geschiedenis wil leeren kennen van

dit stelsel, vanaf het bijeenkomen te Parijs in 1798 der internationale

commissie in welker midden van 'Swinden, zooals bekend is, eene

belangrijke rol heeft gespeeld tot en met de invoering ervan in Neder-

land en de moeilijkheden en overleggingen, waartoe die invoering in

den eersten tijd aldaar aanleiding gaf, is de kennisname van dit

gedeelte stellig onmisbaar. Ilij zal er tevens tal van inlichtingen

vinden omtrent de vroeger in Nederland bestaan hebbende toestan-

den op het gebied der maten en gewichten, het ijkwezen enz. ; vooral

geldt dit voor de gemeente Amsterdam, waarom wij dan ook de

groote menigte stukken welke op die gemeente betrekking hebben,

in eene afzonderlijke portefeuille CC(J^'' vcreonigd hebben.

Zeer in hot bijzonder wenschen wij hier bovendien te wijz(Mi oj)

een handschrift behooremle tot de door de Akadeniié in 1898 aange-

kochte stukken. Dit liandHclirift, voorkomende in Portefeuille CCC^,

waarvan enkcU; extracten reeds zijn afgedrukt in hot 8" doel van

DelaMüke's „Base du systèmo niétri<jiie décimal" p. 434, bevat

geregelde en vrij uitvoerige aaiiteekeningen van van Swinden omtrent

alle door hom bijgewoonde conferenties der „Commission dos poids

et mesure»" en van do subeommissies uit haar midden waarvan hij

deel uitmnakte. Do uitgave van deze aanteckcningen zoude er zeker
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foo bijdragen de „histoire intime" dezer Commissie waarin mannen

als Laplace, Leoendre, Delambre en Méchain zitting hadden en

het aandeel dat elk harer leden in hare werkzjiamheden genomen

heeft, beter te doen kennen. Zij schijnt ons daarom wel gewenseht.

Van bijna gelijken omvang, zoo al niet van hetzelfde belang, is

dat gedeelte der verzameling gebracht onder n° CCCI, hetwelk op

„Magketisme en Electriciteit" betrekking heeft. Zooals men weet

is het aan deze onderdeden der natuurkunde, dat van Swinden zijne

beste krachten heeft gewjjd. In tweederlei richting is hij hier werk-

zaam geweest. Beide, het onderzoek van het aardmagnetisme en de

meer algemeene onderzoekingen, waaronder de welbekende helaas

met weinig uitslag bekroonde pogingen om langs experimenteelen

weg een verband tusschen magnetisme en electriciteit op te sporen,

zijn hier door talrijke stukken vertegenwoordigd. Daarnaast vindt

men historische aanteekeningen en collegedictaten.

Van slechts weinig minder omvang zijn de onder n® CCCII inge-

deelde papieren over Meteorologie en Noorderlicht.

De acht portefeuilles dezer afdeeling bevatten een groot aantal

meteorologische waarnemingen die voor het grootste deel door van

Swinden in zijne geschriften verwerkt zijn. Dit is niet het geval

met de waarnemingen over het noorderlicht, daar van Swinden's

plan om een vervolg te geven op de iMairan's „Traite de l'aurore

boreale" niet is uitgevoerd. Misschien zouden de hier samengebrachte

bescheiden nog diensten kunnen bewijzen bij historische nasporingen

over het noorderlicht.

Naast de onder deze drie hoofdafdeelingen bijeengebrachte hand-

schriften, welke te zamen verreweg het grootste gedeelte der verzame-

ling uitmaken, bevat deze nog andere stukken evenmin gering in

aantal, die door ons over de volgende afdeelingen werden verdeeld:

CCCIII Wiskunde, waarschijnlijkheidsrekening en bevolkings-

statistiek ; CCCIV Mechanica, astronomie, geographie, tech-

nische zaken ;
CCCV Varia van natuurwetenschappelijken aard

CCCVI Varia van verschillenden, niet natuurwetenschappe-

lijk kn aard.

Hoewel deze stukken treffende blijken geven van de veelzijdigheid

van VAN Swinden's kennis en werkzaamheid, zijn zij toch «over het

algemeen in belangrijkheid niet met de straks genoemde op ééne

lijn te stellen. Wij wijzen daarom slechts op de volgende zaken, die

ons van ccnig meerder gewicht schijnen

:
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lo. Op de papieren betreffende de bevolkingsstatistiek van Amster-

dam en de onuitgegeven verhandeling, getiteld : „Meditationes de curva

morfaliiatiSj vitd medici^ numero incolartirn ac methodo ea prohabiliter

et rite deiermhmndV\ aanv^rezig in portefeuille CCCIII^.

20. Op de correspondentie met J. P. van Capelle over diens

vertaling van, en commentaar op ^Aristoteles'' Mechanica'^ en op de

onuitgegeven voortzetting der van zooveel belezenheid getuigende

jfPositiones physicae'^ in portefeuille CCCIV^.
30. Op een bundel papieren van staatkundigen aard loopende ovef

de jaren 1795 tot 1801 en betrekking hebbende op van Swinden's

lidmaatschap van het „Vertegenwoordigend Ligchaam en het Uit-

voerend Bewind der Bataafsche Republiek" en op eene talrijke ver-

zameling stukken betreftende de geschiedenis van het Protestantisme

in Frankrijk (portefeuille CCCYIA).

Ten slotte wenschen wij nog mede te deelen, dat in de verzame-

ling, behalve een vrij groot aantal aan van Swinden gerichte brieven

van verschillende personen in binnen- en buitenland, ook uitvoeriger

manuscripten van anderen dan van van Swinden voorkomen. Zoo

in portefeuille CCCP' van Le Sage en Lambert, in CCCIP' van

Fatio de Duillier, de l'Isle en Charles Chais, in CCCIP en

CCCIIH van Mr. Josias Eckiiart, in CCCIV^ van C. L. Brunings,

in CCCIV^ van den Enschedeeschen eclipsenberekenaar Lambertus

NiEüWENHUis, van ITortensuts en van Generaal Krayenhoff, in

CCCIV^ waterstaatkundige beschouwingen van den Iloogleeraar Ypey
en andereu; eindelijk in CCCYP handschriften van letterkundigen

aard van van Swinden's broeder P. van Swinden en van zijn oom

Petrus Tollozan.

j. a. c. oudemans.
Utrecii , . D. J. KOllTEVVEG.

Amlen/a,,?
•'••"'""•' ^•'""-

P. ZEEMAN.

F. HANDSCHIUFTEN BETEKFENDE OF AFKOMSTIG VAN
DEN IIOOGLEKRAAH VAN SWINDEN.

CCC. MAT^N, OKWirnTEN, munten.

CCC^, SttfJden betrcfl'endc do eerste aanraking van van SwiïïdëK

met flo „Agence nntionale des poids et nicfiurcB" te Parijs. Zijne

zending nnar l'iirijs tor dcelnnmo aan de vaststelling van de fundu-

ti.cntalo eenherhsn der nieuwe uialcn en ^cwichhMi, zijn verblijf to
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Parijs, zijne werkzaamheden aldaar en kort na terugkomst in Holland

betrekkelijk de nieuwe maten en gewichten (Juni 171)5—April 1801).

In deze portefeuille vindt men o.a. geregelde aanteekeningen (68 p.p.)

omtrent de conferenties door v. Swindex te Parijs bijgewoond, be-

ginnende met de eerste zitting van 28 Nov. 1798 en eindigende

met die van 25 Juni 1799, in welke laatste aan van Swi.vden opge-

dragen werd een kort verslag over al de verrichte werkzaamheden
uit te brengen. (Enkele extracten uit deze aanteekeningen zijn afge*

drukt in het derde deel van Delambre's „Base du système métrique

décimal", Paris, Baudouin, Nov. 1810, aldaar p. 484. Het overige

schijnt onuitgegeven en belangrijk).

Verschillende memoriën en verskiyen ten deele afgedrukt in het

zooeven aangehaalde werk van Delambre.
Brieven van Tralles, Méchain, Delambre, Legendre en Lefèvre

Gineau.

Tabellen, berekeningen, aanteekeningen, betrekking hebbende op de
berekening, opgedragen aan v. Swinden, Tralles, Delambre en
Legendre van alle driehoeken, die gediend hebben by de gi-aad-

meting ter vaststelling van de lengte van den Meter.

CCCB. Aanteekeningen en memoriën betreffende onderzoekingen

omtrent maten en gewichten, verricht door van Swinden ten deele

te Parijs, ten deele in de eerste jaren na zijne terugkomst in Nederland.

CCC^\ Stukken betrekking hebbende op de invoering van het

decimale stelsel van maten en gewichten in Nederland, de vergelij-

king der oude Nederlandsche maten met die van het nieuwe stelsel,

het ijk wezen en de accijnzen, loopende over de jaren 1801— 1810.

Hierbij vindt men o.a. de notulen der commissie tot het stelsel

van maten en gewichten uit de eerste Klasse van het Instituut

over 1809 en 1810 en een groot aantal brieven en bescheiden op de
werkzaamheden van deze commissie en van de commissie voor de
vergelijking der maten en gewichten . van het Departement der
Zuiderzee betrekking hebbende.

Verzamelstaten omtrent de in verschillende Nederlandsche gemeen-
ten in gebruik zynde maten en gewichten, enz.

CCC^. Stukketi van boven omschreven aard, loopende over de

jaren 1811—1822.

Hierbij o.a. verschillende rapporten, waaronder dat van de com-
miss'e voor de vergelijking der maten en gewichten van het Depar-
tement der Zuiderzee, gedateerd 8 Nov. 1813, vergezeld van een
uitvoerig ^Tableau des anciennes mesures du Département du
Zuiderzee comparées aux mesures métriques" en eene verzam^ing
van gegevens, welke by de samenstelling daarvan hebben gediend^
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volgens de alphabetische volgorde der gemeenten. Correspondentie

van den Minister van Binnenlandsche Zaken met de eerste Klasse

van het Instituut en met van Swinden persoonlijk en andere

correspondentie.

GCC^. (Bijlage). Correspondentie van de eerste Klasse van het

Instituut met den Minister van Binnenlandsche Zaken en andere

stukken op maten en gewichten betrekking hebbende, sedert het over-

lijden van VAN Swinden (9 Maart 1823) tot 1830.

CCC^. Stukken allen betrekking hebbende op de Amsterdamsche

maten en gewichten, het ijkwezen, de accijnzen, enz. in die gemeente,

loopende over de jaren 1751— 1815..

Hierbij o.a. eene groote menigte stukken over de wijnroeijinge te

Amsterdam.

CCC^. Varia omtrent maten, g-ewichten en munten.
? o^

Hierby 1" een opgave der stukken betrekkelijk de maten en

gewichten door het Instituut ontvangen van Mevrouw de Wed.

VAN Swinden, 2". eene verzameling van aanteekeningen en stukken

door V. Swinden bijeengebracht omtrent oude (Grieksche, Romein-

sche, enz.) en uitheemsche maten, gewichten en munten, 3". stukken

betrekkelijk de invoering van het decimale stelsel in Frankrijk en

de voorgenomen hervormingen in het Engelsche en Amerikaansche

stelsel van maten en gewichten, 4". herleidingstafels en wettelijke

bepalingen, op munten betrekking hebbende.

COC". Eene cartonnen doos, bevattende drukwerken betreffende

maten, gewichten en munten.

Vele hiervan zijn thans in den catalogus van de bibliotheek

opgenomen.

CCCI. Maonktisme en elkctricitrit.

CCCI^. Annteekenimjen^ berekeningen^ umarnemingm betreffende

onderzoekingen verricht door van Swinden over magneetnaalden,

kompn«8on, variaticM van declinatie en inclinatie.

Men vin«h hierbij o.a. hot in 1774 ingezonden piijsaritwoord op

de door do Acad. d. Sc. te Tarys uitgeschreven prijsvraag, met
re<ju van Orandjkan dk Fouchy van 17 Juli 1774.

Verder bn-fikenivf/m voor van Swindkn'h „Mc'-moire sur les Mou-

vements IrrégulierH do raiguillo iiimantéo". (Zie Recueil do Memoires

, uur PAnaloglo entre rKlectrIcItóetle Magnetisme. T. III,LaHaye,1784).

Brief Viin J. Rjuoulleau.
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Énkele proeven over ontlading van eene batterij door een magneet-

naald.

Proeven over verandering van het draagvermogen van magneten

met den tijd.

Het meeste scliijnt uitgegeven of gebruikt.

CCCI^. Tabellen en stukken met waarnemingen van van SwindeN

en anderen over declinatie en inclinatie. Excerpten uit verhandelin-

gen. Beschrijving van een inclinatorium en declinatorium door Lenoir.

In deze portefeuille komen o.a. dag- en uur-waarnemingen voor

der declinatie verricht door v. Swinden in Leiden en 's Gravenhage

van Juli 1775—Juni 1779. Verder waarnemingen door anderen te

's Gravenhage, Haarlem, Londen, Montmorenci, Sparendam, Utrecht,

Rome uit verschillende jaren.

Alleen de result<aten dezer waarnemingen schijnen voor een groot

deel in de „Recherches sur les Aiguilles aimantées" (Mém. de l'Ac.

des se. T. vni, 1780) gepubliceerd te zyn.

Brief van 15 Febr. 1786 van den Cte. de Carrière over de varia-

ties van den magneetnaald.

CCCI^'. /lanteekeningen in chronologische volgorde (loopende tot

1777) omtrent de litteratuur over magnetisme. Alphabetische lijst

der schrijvers.

CCCP^. Alphabetisch geordende aanteekeningen uit oudere schrij-

vers die over magnetisme hebben gehandeld.

CCOI^'. Verhandeling over den magneet, analyse van een paar

werken, index van stoffen die door den magneet worden aangetrokken.

De Latijnsche verhandeling over den magneet is geschreven van

December .1768—Juni 1769. Enkele toevo^sels zijn van later d^tum.

In eene „Lijst van manuscripten over den magr^eet" <zie CCCI^^^

heet het: „Hunc tractum non conscripsi jut edefetur: atque veto

ut unquam edatur."
'^''

CCCF. Dictaten van colleges gegeven in 1769 en 1770, 1775,

1776. Aanteekeningen en berekeningen ovcir proeven met magneten

en inclinatienaaJden. Aanteekeningen over magnetisme door Lambert.

De in deze portefeuille voorkomende dictaten zijn voor een deel

letterlijk opgenomen in v. Swindek's „Dissertatio de analogia Elec-

tricitatis et Magnetismi", bekroond in 1778 door de Beiersche

Akademie.

Verder vindt men er o.a.:

Instructies voor het gebruik van inclinatie-naalden geschreven in

1788 voor de O.-I. reis der Kapiteins Vaillant en Vebhüell> enz.
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Èen geschrift van de hand van le Sage van Genève.

Uitvoerige aanteekeningen van Lambert uit Berlijn, geschonken

aan v. Sw. door Joh. Bernouilli, gedeeltelijk uitgegeven in de

Verh. d. Berl. Ak. en in de ,.Ephemeriden" van Bode.

CCCI^. Tabellen van inclinatie en declinatie gerangschikt volgens

lengte en breedte der plaatsen.

CCCI^. Dictaat van een college in 1787 en 1788 gehouden.

Deze aanteekeningen zijn niet van v. Swinden's hand.

CCCF. Varia betreffende magnetisme en electriciteit.

Hierbij 1". eene opgave der manuscripten over den magneet door

VAN SwiNDEN, 2". excerpteu uit verhandelingen van anderen over

electriciteit.

CCCII. Meteorologie en noorderlicht.

CCCII-^. Waarnemingen en tabellen door yan Swinden en anderen,

over barometer, thermometer, -vvindrichting enz.

Hieronder komen voor de uitkomsten der waarnemingen te

Zw'aanenburg, door van Swinden bewerkt, van 1735—1780.

Vergelijkingstabellen van 17 thermometers.

Uitkomsten van waarnemingen te Franeker van af 1771.

Verder: Résultats des observations météorologiques de 1776.

Waarnemingsresultaten uit 1777-88.

Enkele brieven van Bruinier van 1784.

Een gedrukt werkje: „Les Tronostics du Tems ou Almanach

météorologique", Genève.

CCCII'^. Verdere waarnemingen on tabellen over barometer, thorino-

motcr, windrichting, enz. door van Swinden on anderen over ver-

scliillendc jaren tusschen 1701 en 1780.

In manuscript is hierby eene groote tafel der barometerwaar-

nemingen te Zwnanenburg door .1. H. van Swinden.

Oraphische voorstellingen van den loop van den barometer van

1786-1742 door H. Duin te Haarlem. Eveneens voorstellingen van

andere meteorologische gegevens.

Waarnemingen over hoog en laag water van 1701 tot 1749 en

van 1766-1770 aan de Nieuwe Markt te Amsterdam.
Meteorologische waarnemingen van July— December 1748, Mei —

December 1744, .lannari -Augustus 1745 aan de Comowljno in

Suriname.

Meteorologinche waarnomingen van Pktruh Oahrv in den Haag van

1747-1768.
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Waarnemingen over thermometer, barometer en afwijking van

den magneetnaald bij eene reis naar West-Indië en om de Noord

in 1738 en 1741.

Meteorologische waarnemingen in Noord-Holland van 1741 — 1748.

CCCII^. Aanteekeningen over meteorologische waarnemingen,

excerpten betreffende waarnemingen op verschillende plaatsen, verge-

ikingstafels van barometer- en thermometerschalen.

Beschrijving van een anemometer.

Brief uit Montpellier gedateerd 10 juillet 1788 (ongeteekend) over

vergelijking van 2 thermometers.

Gedrukt stuk „Nouveau Calendrier aranéologique", la Haye 1796,

par QuATREMERE d'Isjonval.

Canevas tres informes de lettres écrites en 1790 a une dame
sur les Instruments et les phénoraènes météorologiques.

Meteorologische waiirneraingen op verschillende (26) plaatsen,

alphabetisch gerangschikt. Die te Amsterdam loopen van 1768—
1774, te 'sGravenhage van 1770-73, 77.

CCCIP. Stukken betreffende allerlei meteorologische onderwerpen.

Voor het grootste deel zyn dit excerpten, die betrekking hebben
op den regenboog, mist, bronnen, vuurbollen, ringen om zon of

maan, regen, dauw, aardbevingen, vulkanen, sneeuw, hagel enz.

CCCIIE. Stukken over de strenge winters van 1709—1778.

Hierbij behooren o. a, „Lettres sur les grands hivers aM. Gotte."

Journal de Phys. 1800.

Eerste schets der „Observations sur Ie froid rigoureux du mois
de Janvier 1776". Amst. 1777.

Losse aanteekeningen over strenge winters ; bijliggend een gedrukt
werkje: Bradley, A philosophical Inquiry into the late severe

winter, the scarcity and dearness of provisions and the occasion of

distemper ranging in several Parts of England. 1729.

CCCIP\ Stukken en icaarnemingen betreffende het Noorderlicht.

Men vindt hierbij eene chronologische lijst van noorderlichten van
400 V. Chr. - 1770.

Ontwerp van een „Traite de l'Aurore Boreale pour servir de suite

a celui de de Mairan," (verg. Journ. d. Sav. 1779).

Noorderlicht-waarnemingen te Franeker van 1777— 1781, te Breda
door Mr. Josias Eckhart 1719— 1739, waarnemingen uit de eerste

helft der 18de eeuw door de L' Isle, waarnemingen en berekeningen

over noorderlicht door Fatio de Duillier.

Verder eene verhandeling van Charles Chais, predikant te 's-Gra-

venhage, over de noorderlichten in het oude Testament.

Waarnemingen over noorderlicht aan v. Swinden meegedeeld na
pubhcatie van zijn „Prospectus d'un Traite sur l'Aurore Boreale".
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CCCri^. Excerpten uit oude schrijvers betreffende het noorderlicht.

CCCIIH. Meteorologiselie waarnemingen van den Heer JosiAs

EcKiiAHT, ontvanger der Domeinen te Breda.

De waarnemingen loopen van 1708—1740 en betreffen de richting

van den v^ind en den toestand van de lucht.

CCCIF. Varia van meteorologischen aard.

Hierbij eene voordracht over den barometer gehouden 18 Nov. 1801.

Eene lyst van manuscripten van van Swinden over meteorologie

en noorderlicht.

CCCIII. Wiskunde, waarschijnlijkheidsrekening, ^

BEVOLKINGSSTATISTIEK.

CCCIII-^. Zuivere wiskunde ingedeeld in : eenvoudige eigenschap-

pen der gehccle getallen, diophantische vergelijkingen, rekenkundige

reeksen van lioogere orde, elementaire algebra, logarithmen, reeksen,

oneindige produkten, differentiaalrekening, goniometrie, boldriehoeks-

raeting, stereographische projectie.

De inhoud is van vrij elementairen aard. Het meest uitgewerkt

is eene verhandeling, gedateerd 3 Jan. 1770, over de theorie der

rekenkundige reeksen van hoogere orde en de uitbreiding daarvan

op het geval dat de rij der laatste verschillen niet uit gelijke, maar
uit op een of andere w^jze gegeven * getallen bestaat.

CCCIII^. "Waarscliijnlijkheidsrekening en bevolkingsstatistiek.

Deze portefeuille bevat vele stukken die betrekking hebben op

de bevolkingsstatistiek van Amsterdam loopende meestal over de

Jaren 1774-1815; daaronder ook beschouwingen over de volkryk-

heid van Amsterdam in 1622 en later, over het aantal bedeelden,

over den uitslag der telling van 1811 enz., gegevens omtrent de

gebtlchten van Weldadigheid, verzamel staten, tafels van levenskracht,

graphibchü voorstellingen.

Daal neven» gegevens omtrent geboorte en sterfte in andere

Nedeiiandsche gemeenten en in het buitenland.

Uillnthii'h uit geschriften en tydschrift-aitikelen.

Voort» correspondentie met den minister van Binnenlandsche

Zjiken van FrankrUk in 171)8, met J. K. Rkuvkn, agont van Justitie

(Nov. 17W1))' en nwt triaaf Ii\i,iu). A1I<'m over dergelijk»' onderwerpen

uIh de genoemdi

Kindeiyk hescjinnnnnjin m nn(.lci\.i>< nanjin uvei de „Jvioninii!

lyn van afHttjrven," bestaande uit een Latynsch gesrltriff i^rWiv.Ui:

Tahulu mortal itittin Kersvhoomiana cnm <nnnilniH cotnpaUdionihns

jnn d<'h,-tn'niinidiH vitd medid, tempore vitae, vitac jirübaUiliUttilms;
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eene uitvoerige graphische voorstellintj ter vergelijking der sterfte-

lijnen volgens de tafels van Kersseboom, Dupré en Sampsox, en

eene Latijnsche verhandeling met eene Hollandsche vertaling of

omwerking, getiteld : Mediiationes de atria mortahtatis, vltd media,

numero incoluram, ac methodo ea probubiliter et rite determinandi,

geschreven in Januari 1770 en naar het schynt onuitgegeven.

CCCIV. Mechanica, astronomie met geodesie en cukonometkie,

OEOGKAPHIE, TECHNISCHE ZAKEN.

CCCIVA. Mechanica.

Deze portefeuille bevat de correspondentie met den heer J. P. van
Capelle, loopende van Sept 1806 tot Februari 1808 over diens

vertaling van Aristoteles' Mechanica welke in 1812 verscheen onder

den titel : Aristotelis quuestiones mechanicae recensutt et illustravit

Joannes Petrus van Capelle, Amsterdam, den Hengst en Zonen. De
vertaling is voorzien van uitvoerige noten aan welke van Swinden

heeft medegewerkt.

Voorts vindt men er vele stukken betrekking hebbende op eene

onvoltooide voortzetting van van Swinden's Positiones physicae.

(Van dit werk verscheen het eerste deel en het eerste gedeelte

van het tweede deel in 1786. Het blykt nu dat het tweede gedeelte

van het tweede deel zoude begonnen zyn met een vijfde boek,

handelende over Dynamica, bevattende, behalve de inleiding, eene

Pars prima: De corporum liribus in drie en eene Pars secunda:

De corjmrum percumone et conflictu in" negen hoofdstukken verdeeld.

Een vrij aanzienlijk gedeelte hiervan is in drukproef voorhanden,

het overige in handschrift tot en met het negende hoofdstuk dat

over percussie centra handelt, maar niet is voltooid).

Daarnevens zijn hier aanwezig twee opstellen van C. L. Brunings

over een door Joh. Bernouilli in 1695 voorgesteld vraagstuk, behan-

deld in het eerste deel der Positiones physicae en eene toelichting

van VAN Swinden's hand over de theorie der balans zooals deze in

ditzelfde deel voorkomt.

Eindelyk ook eenige losse papieren betreffende het middelpunt

van persing van vloeistoffen, de sterkte van balken, den weerstand

der lucht tegen projectielen en uittreksels uit boeken en tijdschriften

over verschillende onderwerpen uit de mechanica.

CCCIV^^. Astronomie met geodesie, chronometrie en geographie.

De op Astronomie betrekking hebbende manuscripten betreffen

verschillende in Holland vervaardigde planetaria, waaronder vooral

dat van Eise Eijsinga waarover hier een uitvoerig rapport van 7

September 1783 voorhanden is; voorts de vooruitberekening der zon-

en maaneclipsen, waaj-over opstellen en teekeningen van Lambertus

NiEuwENHUis van Enschedé aanwezig zijn; eb en vloed ; lengtebepa-

ling op zee; waarnemingen van de komeet van 1677 door Hevelius

volgens de copie van een brief van 18 Mei 1677, en van die van
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1807 door Lambertus Nieuwenhüis; waarnemingen van overgangen

van Mercurius in 1799 en 1802, de eerste medegedeeld door Méchain
;

La Place's „Mécanique céleste" eene beoordeeling van welk werk

in de „Edinburgh Keview" door van Swinden in het Fransch blijkt

vertaald te zijn, en verschillende andere onderwerpen, waarover

slechts korte aanteekeningen of uittreksels uit boeken en tijdschriften

voorhanden zijn.

Ook vindt men hier een uittreksel uit een schrijven van Horten-

siüs aan Gassendi van 13 July 1635 over de weinige belangstelling

der Amsterdamsche studenten in astronomie en optica.

Tot Tijdrekenkunde en Chronometrie behooren verschillende stuk-

ken betreffende de Fransche republikeinsche tijdrekening, de lengte

van den secundenslinger, den gang van uurwerken en de constructie

van zonnewijzers.

Onder Geodesie en Geographie valt te vermelden eene opgai-e door

Kra"Anhoff omtrent de uitkomsten der hoekmetingen te Amsterdam
van 1799—1809 met begeleidend schrijven van 12 Januari 1813.

CCCIVC. Varia van technischen aard.

Behalve uittreksels uit couranten, boeken en tijdschriften over

technische onderwerpen van zeer uiteenloopenden aard, vindt men
hier:

Ie eene Fransche vertaling van eene door Christiaan Brunings

geschrevene en in het 25ste deel der Verhandelingen der Holland-

sche maatschappij uitgegevene verhandeling „over de snelheid van

stroomend water en de middelen om dezelve op alle diepten te

bepalen", welke vertaling op 18 Dec. 1798 aan v. Swinden ter

revisie toegezonden werd.

2e stukken betrekking hebbende op de hellende schepradmolens

van de gebroeders Eckhardt en enkele andere waterwerktuigen.

3e profielen van dijken en aanteekeningen over dijken van den

hoogleeraar Ypey.

4e waarnemingen over eb en vloed op den IJssel en over den

waterstand der Gouwe benevens een uitvoerig rapport, gedateerd

24 en 25 October 1802 omtrent proeven nopens „het in- en afstroomen

van water aan den voorboezem der Nieuwkoopsche üroogmakerys-

molen" genomen door Liendkr, Rossijn, Goudhiaan, enz.

5e eene memorie „over de geestrykheid van brandewyn" met

by lagen.

6e een nluk getiteld „Observationa sur Ie tir du canon de dóte"

medegedeeld in 1801 door een Fransch artillerie-generaal.

CCCIV*'. Brieven en andere stukken betrekking hebbende op de

prijsvraag over de Vijfdeelsdijken iu Vriusland, uitgeschreven in

November 1776, de beoordecling dc^r ingekomen antwoorden door do

hoogleeniren van Swinden en IJi'KY, de aanvallen daaronitrent op

VAK SwiNDKN gedaan en zijne verantwoording.
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Eene verzameling van gedrukte stukken over deze zaak kan

men vinden in een boekdeeltje aanwezig in de Universiteitsbiblio-

theek te Amsterdam. Het laatste der daarin bijeengebrachte stukken,

bestaande in een brief van J. H. van Swinden aan E. Wassenbergh,

beiden toenmaals hoogleeraren te Franeker, is ook in de boekerij

der Akademiè voorhanden.

CCCV. Varia van natüürwetenschappelijken aard.

CCCV^. Aanteekeningen van natuur- en geneeskundigen aard.

Men vindt hierin o. a. enkele aanteekeningen over Inenting,

blaassteenen, respirator.

Verder eene beschryving van een luchtporap gemaakt door T.

VAN DE Vliet te Franeker, onder leiding van van Swinden, in 1776.

Schets van eene oratie, die van Swinden van plan was in 1808

te Leiden te houden.

Uittreksels over verschillende optische onderwerpen en over lucht-

ballons.

Een MS. van Le Sage „Démocrite Newtonien."

CCCVI. Varia van verschillenden, niet-wetenschappe-

LIJKEN AARD.

CCCVI"^. Staatkunde, geschiedenie, weldadigheidsinstellingen.

Deze portefeuille bevat le een bundel stukken betrekking hebbende
op VAN Swinden's lidmaatschap van het Vertegenwoordigend
Ligchaam en het Uitvoerende bewind en op onderhandelingen in

Mei 17Ö5 met de Franschen over de haven van Vlissingen gevoerd.

Zy loopen over de jaren 1795— 1801.

2e eene verzameling van stukken betrekkelijk de geschiedenis van
het Protestantisme in Frankrijk in de zeventiende eeuw.

Se een doctoraatsdiploma in 1660 te Saumur aan Benjamin de
Brissac verleend.

4e eenige documenten van meer uiteenloopenden aard waaronder
een rapport van eene kamer van koophandel over den handel op
de Levant, correspondentie van 1798 met „le citoyen Gallois" over
„depots de mendicité" en eene uitvoerige instructie betreffende het
Vondelingsgesticht te Stockholm.

COCVP. Letterkunde, wijsbegeerte en taalkunde.

Behalve uittreksels uit verschillende boeken vindt men hier van
de hand van J. H. van Swinden zelven, eene Fransche veitaling
van verschillende fragmenten uit Cicero's Tractatum de officiis en
een Glossarium vocabulorum philosophicum.

Verder echter eenige handschriften van van Swinden's oom
Petrus Tolozan en van zijn broeder Mr. P. van Swinden.
Van den eersten, namelijk, eene Introductio ad intelUgendum Ciceronis

28
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Tractatum de officüs, eene Fransche vertaling van de Groot's Mare
liberum en eenige aanteekeningen en uittreksels betreffende ver-

schillende, meest wijsgeerige, werken.

Van den tweeden een geschriftje getiteld: Clavis Grotiana seu

ExpUcatio notarum qiiae in Epistolis Hugonis Grotii occurrunt utut

invenitur in codice cl. de Bore, Parisiis, 1741.

Eindelijk bevat deze portefeuille nog eene verzameling copieën

van Fransche gedichten, naar het schijnt vervaardigd door Jos. La
Gbange-Chancel, over wiens, hier aanwezige, „Philippiques" men
Barbier's „Dictionnaire des Ouvrages anonymes", T. TIL p. 869 raad-

plegen kan, en eene reproductie van een brief van J. J. Rousseau,

gedateerd 9 October 1751.

Op voorstel van den Voorzitter, die de Commissie voor haren

gewichtigen arbeid dank zegt, wordt besloten dat een deel van d(^ze

stukkeD, n.I. dat hetwelk aanteekeningen van van Swinden bevat,

gemaakt in de vergadering der Commissie welke over de invoering

van den meter moest adviseeren, te doen drukken in de Werken
der Akademie.

Sterrenkunde. — De Heer J. C. Kapteyn doet eene mededeeling

:

„Over de bepaling van de coördinaten van het Apex der Zons-

beweging."

X. Grondhypothese.

De hypothese op welke naar de gewone voorstelling de meest

bekende bepalingen van de richting der beweging van het zonne-

stelsel in de ruimte gegrond zijn is deze

:

Hypothese H. De peculiaire eigenbewegingen der vaste sterren

hebben geen voorkeur voor eenige bepaalde richting.

Deze voorstelling is evenwel onjuist; bij nadere beschouwing blijkt,

dut noch de methode van AiKY, noch die van Aroelander geheel

op deze hypothese is gegrond en toch zijn het deze twee die, haast

zonder uitzondering, bij alle moderne bepalingen van het Apex zijn

aangewend.

KoiïOLi) vindt in do onbevredigende verdeeling der eigenbewe-

gingen ten opzichtre van de groote cirkels door de zoo bepaalde

positie van het Apex getrokken, aanleiding om de hypothese //, als

in onvoldoende overeenKtcmming met do waarnemingen, te laten

valhm. Zulk eene conclusie schijnt <)iigewetti<;(l zoolang althans niet

ééne berekening is doorgevoerd, voldoende aini den eisch,dat ze wer-

kelijk geheel op deze hypothese is opgebouwd.

Hierin ligt de aanleiding tot liet volgende onderzoek. Daarin heb

ik getracht eene metluKle te ontwikkolen, die dezen eisch bevredigt.
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Ik zal de uiteenzetting daarvan laten volgen door eene korte,

allerminst op volledigheid aanspraak makende, kritiek der reeds

genoemde methoden van Airy, Argelander en Kobold.

2. Beteeken is der letters en eenvoudige betrekkingen. Laat zijn

aan den hemeibol (fig. 1):

Aniiapex

Fig. 1.

O het Apex;
P de Pool van den Equator;

5 een willekeurige Ster;

^ en i> de coördinaten van het Apex O;

« en d de coördinaten van de Ster S\

X— 0S= afstand Ster tot Apex

;

j[i = S^i de waargenomen eigenbeweging van -S;

S Q de richting naar Antiapex = richting der parallactische

eigenbeweging;

tp = PS u =: hoek die de totaal eigenbeweging jti maakt met den

declinatiecirkel

;

;^ zrz FS Q =^ hoek die parallactische eigenbeweging maakt met

den declinatiecirkel

;

f = componente der totaal eigenbeweging in de richting 5<);

T = componente loodrecht daarop (teeken als dat van sin ix—^) )

;

(1) p = /— V^ := ,« 'S Q = hoek die de totaal eigenbeweging ^ maakt

met de parallactische;

/* = lineaire beweging van het zonnestelsel in de ruimte

;

Q = afstand ster tot zonnestelsel.

Men heeft dan:

28*
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(2) — stn A = parallactische eigenbeweging vau de ster S]

Zij verder:

y (fig. 2) = peculiair eigenbeweging van S]

a' de hoek die deze peculiaire eigenbeweging maakt met de

parallactische.

Men heeft dan de volgende betrekkingen:

(3) V = jLi cos {/— tp) =
f.1

cos p

(4) T =. U sin (^— <//) := fl 8111 p

(5)

(ö)

'èu
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bruiken, voortvloeiende uit deze hypothese, is wel deze, dat de som

der projecties van de peculiaire eigenbewegingen op eenige wille-

keurige richting gelijk nul is.

Men kan dit ook zoo uitdrukken: de resultante aller peculiaire

eigenbewegingen moet gelijk nul zijn.

Projecteert men de eigenbeweging v (zie fig. 2) op de richting

S G naar Antiapex en loodrecht dtiarop, zoo wordt deze voorwaarde

uitgedrukt door de vergelijkingen

:

(7) 2 V cos cc' z=. O 2 V sin «' = O ,

Naast de peculiaire eigenbeweging heeft nu elke ster eene parallactiBche,

— sin X^ in de richting van SG naar het Antiapex. De totale eigen-

beweging JU van elke ster heeft derhalve tot componenten

V = V C08 a -\ sin A r =z y stn a
(f

zoodat als we deze sunimeeren over alle sterren van de groep,

blijkens de voorwaarden (7) komt

(8) 2 v = sinX2:^ ^ T = 0.

De resultante aller totaal eigenbewegingen fi valt dus langs SGj

waaruit terstond volgt dat de som der projecties van de bewegingen

/M op deze richting grooter ia dan op eenige andere. Men komt zoo

tot het besluit, dat als de richting in welke van uit de beschouwde

sterrengroep het Antiapex staat, onbekend is, deze richting uit de

waargenomen eigenbewegingen kan worden gevonden. Het is die

richting voor welke

(9) -2* V maximum is.

Voor een groep sterren als de hier beschouwde is, zooals men
gemakkelijk inziet, deze voorwaarde equivalent met de tweede voor-

waarde van (8)

(10) 2t —

Deze laatste laat zich echter niet zoo gemakkelijk uitbreiden over

alle deelen van den hemel.

4. Invloed van den verschillenden afstand der sterren.

Het is zeer gemakkelijk voor een groep sterren aan één punt van



( 406 )

den hemnl uit voorwaarde (9) of (10) de richting naar het Antiapex

af te leiden. Intusselien kan men een althans theoretisch nauwkeuriger

uitkomst verkrijgen door die voorwaarde (zonder prijsgeving van het

principe) te wijzigen.

Men ziet aanstonds in dat, als men sterren heeft van zeer uiteen-

loopenden afstand tot de zou, de sterren wier afstand tot de zon

zeer groot is (en wier eigenbeweging daardoor in den regel klein is)

een veel geringer invloed op de uitkomst zullen uitoefenen dan de

sterren op kleineren afstand (en in den regel grootere eigenbeweging).

Gaat men uit van het beginsel dat : éénzelfde onregelmatigheid in

de verdeeling der lineaire pcculiaire eigenbewegingen bij ver staande

en bij nabij staande sterren hetzelfde effect moet hebben op de

juistheid van de te bepalen richting naar het Antiapex, zoo is ge-

makkelijk aan te toonen dat men voldoen moet, niet aan voorwaarde

(9), maar aan

(11) 2()v maximum.

Deze zou stellig de voorkeur verdienen boven voorwaarde (9)

wanneer de afstanden der sterren bekend waren. Nu dit slechts

voor uiterst weinige objecten het geval is, is men wel gedwongen

zich aan de theoretisch minderwaardige voorwaarde (9) te houden.

Gelukkig echter laat zich het daaraan verbonden bezwaar, dat de

sterren het dichtst bij de zon staande een overwegenden invloed uit-

oefenen, voor hot /grootste gedeelte wegnemen.

5. Grcepeering yiaar de grootte der eigenhetveging.

Dit kan geschieden door het groepeeren van de sterren in klassen

besloten tusschen bepaalde, niet te wijde, grenzen van de eigenbe-

weging, en de uitkomsten der verschillende groepen dan later te

verbinden, rekening houdende met hunne waarschijnlijke fouten.

Intusschen is aan te toonen, dat voor zulke groepen van sterren

de voorwaarde (9) nog doorgaat, want uit beschouwingen als die in

Astr. Nachr. N°. 3487 bladz. 100 v.v. werden gegeven (en die wij

hier kortheidslialve moeten achterwege laten) volgt, dat, voor groepen

als hier bedoeld zijn, de verdeeling der pcculiaire eigenbewegingen

zeer zeker niet meer aan Hypothese II zal voldoen.

Het JH evenwel gemakkelijk in te zien dat, terwijl de eerste der

voorwaarden (7) in het algemeen stellig voor zoodanige groepen niet

in<H)r bestaat, de voorwaarde

S V iin «' = O

DOg steeds zal doorgaan. Dit is terstond uil redenen van symmetrie

af te leiden. Omdat nu echter y«/ia'= r, zal ook nog steeds ^ t =
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^ijn en ook de voorwaarde (9) vervuld zijn, welke daarmee gelijk-

waardig is.

Er kan derhalve tegen de gioepeering in klassen van bepaalde

eigenbeweging geen bezwaar bestaan. Daarmede vervalt grootendeels

het eenige voordeel dat de voorwaarde (11) zou kunnen hebben

boven (9) en wij zullen dan ook in het volgende van deze voor-

waarden (11) geheel afzien.

(). Sterren verspreid over den geheelen hemel of eenig aanzieiilijlc

deel daarvan.

Elke streek van den hemel geeft dus eene voorwaarde van den

vorm (9). Men zou die alle kunnen verbinden tot de ('éne voor-

waarde

(12) 2 V maximum

waarin nu de som uit te breiden is over het geheel der beschikbare

sterren aan alle deelen van den hemel. Op die wijze zal men

echter niet de meest voordeelige bepaling van de positie van het

Apex verkrijgen.

Om te geraken tot eene meer geschikte combinatie is het volgende

vraagstuk op te lossen

:

Wanneer gegeven is dut voor de verschillende streken van den

hemel de toevallige afwijkingen van Hypotliese // gelijk zijn, vraagt

men de voo" vs-aarden (12), geldig voor de afzonderlijke streken van

den hemel, zoodanig te verbinden, dat het effect van die afwijkingen

op de te bepalen coördinaten van het Apex, minimum zij.

De oplossing van dit vraagstuk, waaraan geen bijzondere bezwa-

ren verbonden zijn, doet zien dat men de ^ v van elke streek,

vóór hunne verbinding, met de voor die streek geldige waarde van

sin Ao vermenigvuldigen moet.

Men zal deihalve voor den geheelen hemel te voldoen hebben

niet aan ^v maximum, maar aan

(I) ^vsin'kQ maximum.

7. Tweede vorm der methode.

Zooals leeds is opgemerkt kan het bezwaar dat bij het gebruik

van (I) de groote eigenbewegingen een sterk overwegenden invloed

uitoefenen, worden ondervangen door een groepeering in klassen

van verschillende eigenbew^eging. Nog op eene andere wijze is dit

mogelijk.

Door invoering van de waarde (3) van v in (I) wordt deze:

2 JU cosp sin Aj, maximum.
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Üaar deze nu ook nog geldt voor sterren wier eigenbeweging

binnen bepaalde grenzen besloten is, geldt ze ook nog voor sterren

met geheel dezelfde eigenbeweging h =^ u^. Voor eene zoodanige

groep nu wordt de voorwaarde tot:

(II) ^ cos p sin Xq maximum

en aangezien elke waarde van de eigenbeweging tot eene zoodanige

voorwaarde voert, moet (II) ook nog vervuld zijn door alle sterren

gezamenlijk.

De vergelijkingen voor de coördinaten van het Apex langs dezen

weg verkregen bevatten alleen de richtingen der eigenbewegingenen

zijn geheel en al onafhankelijk van de grootte daarvan.

Toch schijnt het mij toe dat de voorwaarde (I), althans als ze

wordt toegepast op sterren wier eigenbewegingen besloten zijn tusschen

niet al te wijde grenzen, de voorkeur verdient boven (II), hoofd-

zakelijk daarom, omdat de eerste meer een rechtstreeksch gevolg is

van hypothese //, die aan het onderzoek ten grondslag ligt.

8. Afleiding van het Apex uit de voorivaarde (I).

Om de coördinaten van het Apex te bepalen zoodanig dat aan

voorwaarde (T) voldaan wordt, moeten de difFerentiaalquotienten van

2vsinX(y naar A en /> verdwijnen. Men heeft derhalve, met behulp

van (5)

(13) 2Tl^8inXo = 2T^^.miX,:=:0
öA qJJ

welke zich voor sterren aan ëén punt van den hemel herleiden tot

de <5éne vergelijking .2'r=:0, zooals behoort.

liBat nu zijn ^o en Dq benaderde waarden van /l en2>; dA endD
de gezochte verbeteringen daarvan. Alle grootheden die met behulp

an deze benaderde waarden berekend zijn zullen wij door het aan-

brengen van een q ondersclieiden.

Vq en Tq zullen dus b.v. de projecties voorstelllon van de eigen-

beweging ;/ up den grooten cirkel door de ster en de benaderde

positie van het Apex en loodrecht daarop.

In de vergelijking (13) is dus '

' = '"

+

&)r ^- &ö)r
= '« + ^« CrAÏ''

+
"" Cd)}''
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t)eze vergelijkingen zijn blijkbaar slechts geldig zoolang metl

niet nadert tot het Apex of Antiapex tot op afstanden die zijn van

de orde van dA en dD-^ voor deze afstanden toch zijn de termen

van hoogere orde niet te verwaarloozen. Het zal daarom goed zijn

de sterren dicht bij het benaderde Apex geheel uit te sluiten. Eenig

aanzienlijk verlies aan gewicht kan dit niet veroorzaken. Ik vind

b.v. dat van Bradley's sterren slechts voor een veertiende deel

«m A <C 0.40 en voor minder dan een achtste deel «nA<.0.50 is.

De eerste der vergelijkingen (13) wordt nu

De grootheden r zijn, in alle streken van den hemel, even vaak

positief als negatief. Dit is naar het besprokene een onmiddellijk

gevolg van de hypothese H (vergl. form. (10)).

-2" T (yT^j zal dus reeds voor beperkte deelen van den hemel

gaan verdwijnen. Hetzelfde geldt h fortiori voor de som uitgebreid

over den ganschen hemel.

2 TQi-—-—] verschilt van de vorige som slechts in zoover, dat

in deze laatste de grootheden r berekend zijn met een benaderd

Apex waarvan de coördinaten nog de correcties dAendD behoeven.

Deze grootheid zal dus zijn van de orde van dA en dD en in de

coëfficiënt van dA mogen worden verwaarloosd. Hetzelfde geldt voor

alle grootheden welke de Tq bevatten in de cocfficienten van dA

en dD. Bovenstaande vergelijking herleidt zich dus tot de eerste der

twee volgende, in welke de sommen zijn aangeduid met de bij de

theorie der kleinste quadraten gebruikelijke notatie:

.„«u.(g);].M+[.>^(|f)^(if)J.z,=-[.„«',a„(^)J

De tweede dezer vergelijkingen is geheel op dezelfde wijze afgeleid

als de eerste.
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9. Afleidin(j van hel Apex uit voorwaarde (II).

De maximum voorwaarden zijn liier:

'\
^

'\

JE sin p sin Aq -^- ^= O ^ sin p sin X^ -— =: O ;

hierin is te stellen

:

sin p = sin p^ + cos p^ (-^j dA + cos p^ f-^ J
^'^

3/1 \dAJo \dA-^Jo ^KdAdoJ

De eerste der vergelijkingen wordt daardoor

dA2: yosposinXoi^^J + sin Pq sin Xf^\^—J
^^

-}-

^dD2 \rosp,s!nX,^^)^{^^)+ sin p, sin ^„(g^)j

= — 2 sin Pq sid ^0 (öT )
•

Hierin zijn weer, om geheel soortgelijke redenen als in de verge-

lijkingen van de vorige paragraaf, do termen met sin pq in den oneffi-

ciënt van dA te vcrwaarloozen, aangezien ze zijn van de orde van

dA en dD. De vergelijking herleidt zich dus tot de eerste der twee

Yolgcmle (de tweede wordt geheel als de eerste gevonden):

[""'•»"" ^"(3-1)]]
•'''

+ h/"»""
'">ié)o^ïf)}

'"'= - [''"'"""
*«(l^)

10. Airy'« mdhode.

IJij zijne afleiding van de positie van het Apox en de grootte dor

lineaire eigenbeweging van de zon gaat Airy uit van het denkbeeld

dat, aangezien de |)cculiaire eigenbewegingen geen voorkeur hebben

oor bepaalde riclitingon, deze geheel nis waarnemingsfouten kunnen

worden behandeld.

£lko i»ler geeft dientengevolge Iwoo voorwaarde- vergelijkingen
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tusschéii /*, A, D, welke uitdrukken, dat de waargenomen eigenbe-

wegingen, geprojecteerd op twee onderling loodrechte richtingen, gelijk

zijn aan de projecties op diezelfde richtingen van de paralladische

eigenbewegingen. Airy kiest voor die beide richtingen de parallel

en den declinatiecirkel.

Voor het rechte inzicht in het karakter van Airy's oplossing,

verdient het evenwel de voorkeur voor deze richtingen te kiezen

de richting van de ster naar het Antiapex en den grooten cirkel door

de ster, die daarop loodrecht is. Doet men dit, zoo krijgen zijne voor-

waarde-vergelijkingen den vorm

:

(IC) T=:0
en

(17) t; = — *i« A .

Men kan dus zeggen dat door Airy's methode Ay 2> en h zoo-

danig worden bepaald dat aan alle vergelijkingen (16) en (17) zoo

goed mogelijk wordt voldaan. Omdat nu Airy en ieder die na hem
deze methode heeft toegepast, bij de oplossing dezer vergelijkingen de

methode der kleinste quadraten heeft toegepast, komt deze bepaling

in werkelijkheid daarop neer dat men A^ D en h zoodanig kiest,

dat daardoor

(18) 2 j^ minimnm

(19) 2 1
— sin X—vj mininuirim

worden.

De eerste hiervan bevat de onbekende A in het geheel niet en

geeft dus alleen A en D. De tweede geeft allo drie onbekenden. Men
krijgt dus twee onafhankelijke bepalingen van A en D en één van

h. Ik wil hier de beide voorwaarden (18) en (19) afzonderlijk bespreken.

11. De voorwaarde 2 t^ minimum.

De minimum voorwaarden zijn (met behulp van (6)):

(20) -S-Tï^-^^^O
oA

(21) 2-.|§ = 0.

Voor sterren alle staande aan hetzelfde punt van den hernel her-

leiden ze zich tot deze ééne

(22) 2tv:=zO .
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Deze verschilt dos van de voorwaarde

^ri=0

welke wij als een noodzakelijk gevolg van hypothese H hebben ge-

vonden. Dit bewijst ra. i. afdoende dat inderdaad de methode van

AiRT (althans als zijne voorwaarde-vergelijkingen met kleinste

quadraten worden behandeld) niet in overeenstemming is met hy-

pothese H.

Een paar voorbeelden zullen dit nog beter in het licht stellen

en tevens doen zien dat de toepassing der voorwaarden (9) en (18)

tot zeer aanzienlijk verschillende oplossingen kunnen voeren.

1^ voorbeeld (zie fig. 3). In elk der twee punten van den hemel-

apt;Airjji}j

Fig. 3.

bol 'S en 'S* staan twoo «terrnn. Do eigonbowegingon SA en SB van

de twee iterren in S zijn gelijk en wij willen beginnen met aan

te nemen dnt hunne rielitingen eon stompen huek met elkander maken.

Hetzclfdo geldt voor do twco Bierren in S,
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Het is nu terstond duidelijk, dat de richting die de — t ^) der

eigenbewegingen van de sterren in 5 doet verdwijnen is de bisectrix

SO van den hoek ASB. Evenzoo is de lijn die in S' ^ r = O

maakt de bisectrix S'0 van A'S'B'.

Uit de gegevene eigenbewegingen besluit men derhalve naar de

door mij voorgeslagen methode tot eene positie O van bet Apex.

Daarentegen is de richting, die de -2" r* der eigenbewegingen vaji

de sterren in S minimum maakt, klaarblijkelijk de lijn SO' loodrecht

op de bisectrix; evenzoo is in S' de liju die deze voorwaarde vervult

de richting S'0' loodrecht op .S'0. Naar de voorwaarde, -2" r* min
,

van AiKY, besluit men dus uit de gegeven eigenbewegingen tot een

positie voor het Apex (of Antiapex) in O'.

Laat men nu de hoek ASB onveranderd, maar laat men B'SA^

kleiner worden op zoodanige wijze dat de bisectrix zich niet ver-

plaatst, zoo zal op bet oogenblik dat die hoek door 90° gaat het

Apex (Antiapex) naar Airy's bepaling overspringen van O' naar

O", waar het blijft bij verder afnemen van den hoek B'SA'. Had
men hoek B'S'A' zijn oorspronkelijke waarde (> 90°) laten behouden

en ASB op de boven omschreven wijze laten afnemen zoo ware het

Apex van O' overgesprongen naar O"'. Had men dan daarna nu ook

weer den hoek A'S'B' laten afnemen, zoo zou bij den doorgang door

90" het Apex (Antiapex) van O"' overgesprongen zijn naar O.

Men ziet in de natuur van het probleem geen de minste aan-

leiding voor zoodanige sprongen ^). Het Apex naar onze bepaling

blijft dan ook bij de hier ingevoerde veranderingen op zijne plaats.

De plaats naar beide methoden bepaald blijkt slechts samen te vallen

als beide hoeken scherp zijn.

2*^ voorbeeld (zie fig. 4). Laat voor sterren in do streek «S de lijn

naar het Apex bepaald zijn uit een aantal eigenbewegingen welke

1 ---..
4;'^'^~*1 S^ Aiitiajifex

Kg. 4.

') Naar het in § 3 gezegde is voor sterren aan één punt van den liemel de voor-

waarde (9) equivalent met 2 t = 0.

*j Er zijn nog vele andere gevallen aan te geven waarin de voorwaarde (18) bij

continue verandering der gegevens voert tot discontinue veranderingen in het Apex.
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wij eenvoudigheidshalve veronderstellen dat alle reclitloopend zijn.

Nu wordt nog één ster toegevoegd wier eigenbeweging SK een

scherpen hoek maakt met de lijn naar het Apex (dus retrograad is).

Men ziet gemakkelijk in, dat naar de voorwaarde ^ r^ min. (Airy)

de lijn SR naar Apex daardoor eenigszins meer in de richting HV
zal worden gedraaid, terwijl de voorwaarde (10) een draaiing eischt

in den zin RW.
Naar onze methode bestaat een zoodanig uitzonderingsgeval niet ^).

12. Be voonvaarde ^ ( — sinX — v ) minimum.

De voorwaarde-vergelijkingen zijn van den vorm

11-

(23) —sinX^v
Q

Zij bevatten de afstanden welke in den regel onbekend zijn. Dit

is wel het hoofdbezwaar dat tegen het gebruik dezer vergelijkingen

is aan te voeren. Zij schijnen daardoor veel beter geschikt om. als

het Apex eenmaal bekend is, uitsluitsel te geven omtrent gemiddelde

parallaxen van bepaalde groepen van sterren, dan om tot de bepa-

ling van de positie van dat Apex zelf bij te dragen.

Bij de berekeningen gemaakt naar Airys methode heeft men ver-

schillende wegen ingeslagen om aan het bezwaar ontstaande uit de

oobekendheid der afstanden, te ontkomen.

Een van de meest gewone methoden (Stumpe, Porter enz.) is

wel deze, dat men de sterren in groepen verdeelt besloten binnen

nauwere of wijdere grenzen van eigenbeweging en dan aanneemt

dat voor de sterren van elke groep de afstand tot de zou dezelfde is.

Is dit in het gemiddelde van grootere getallen van sterren waar

oor verschillende deelen van den hemel, zoo kan het een oogenblik

schtJDeo, dat men werkelijk uit het geheel der vergelijkingen (23)

eene richtige bepaling van dA^ dD en de gemiddelde waarde van

— Toor elke groep kan afleiden. Intusschen vergete men niet dat
('

men dan toch in alle geval eene nieuwe hypothese heeft ingevoerd

n.1. deze: dat de gemiddelde parallax van sterren met gelijke eigen-

beweging in verschilhMidc de<d(M» van den hemel dezelfde is. Js dit

niet zoo, zoo zul ook de gevonden posities van het Apex in het

algemeen onrichtig zijn.

') Ecu prakliêek voordeel vnn oii/4) methode boven die viin Aiiiy mi()<^mi liior no<;;()voii

MWfMtipt worden. Hel i« «lil, «int hij Aiiiv'« jnctliodc de •jiooto «•ij,n'iil)('\vo^'iii<,'ou een

nof vmI overwagender invlood lirldxMi op de uitkoniMtcn dun hij do ()n/.(>. Dit is ge-

oukkelïjk te sien uit de uomitMilvcrgvlykingon die wg in ) 16 zullun nnngeven.
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Er is echter tegen het gebruik der vergelijkingen (23) bij ecno

groepeering naar de eigenbewegingen een ander, geheel afdoend, be-

zwaar, n.1. dit, dat deze vergelijkingen voor groepen van sterren

besloten tusschen bepaalde, willekeurig gekozen grenzen der eigen-

beweging, zelfs bij het gebruik van zeer tulrijke sterren, stelllij in

liet algemeen onjuist zijn ^).

Dit blijkt uit de redeneering gegeven in Astron. Nachr. N**. 3487

bladz. 100— 102, waarnaar wij hier verwijzen moeten. De begane

fout is ook stellig voor streken met verschillende A, zelfs bij gelijke

eigenbeweging, in het algemeen verschillend.

Niet alleen dus geven afleidingen zooals die van Stumpe (Astron.

Nachr. N". 3000) en vele anderen, geheel illusoire bepalingen voor

de seculair parallax der sterren (zooals ik reeds in Astr. Nachr.

N°. 3487 trachtte aan te toonen), maar ook de bepaling van de

jjositie van het Apex is niet staande te houden. Het laat zich zelfs

met groote waarschijnlijkheid voorzien, dat de fout systematisch met

de grootte der eigenbeweging moet veranderen, zoodat de (jany die

ÖTUMPE bij zijne verschillende groepen vindt in de dcclinatie van

het Apex, niets bijzonder verrassends heeft.

Andere schrijvers, zooals o.a. L. Struve, kennen aan sterren van

bepaalde (jrootte bepaalde parallaxen toe. Het laatste, overwegende

bezwaar vervalt daarbij, maar het eerste blijft bestaan. Het luidt

hier : men neemt aan dat althans de gemiddelde parallax der sterren

van bepaalde grootte overal aan den hemel dezelfde is. Voor den

melkweg en daarbuiten heb ik reeds vroeger (Verslagen derVergad.

Jan. 1893) trachten aan te toonen, dat dit waarschijnlijk niet het

geval is.

In korte woorden samengevat, komt naar het vorige Airy's

methode neer op het bepalen van de coördinaten van het Apex en

de lineaire zonsbeweging zóó dat voldaan wordt aan de voorwaarden

(18) en (19).

De eerste voorwaarde bevat de afstanden niet, maar voldoet voor

sterren aan één zelfde deel van den hemel in 't algemeen niet aan

de voorwaarde .S r = 0^ welke toch als een allereerste eisch kan

gelden, gesteld door de hypothese H. De tweede voorwaarde bevat

de afstanden, die in den regel onbekend zijn. Men is daardoor ge-

noodzaakt tot het invoeren van hypothesen, die slechts min of meer

waarschijnlijk zijn en heel licht een schadelijken invloed op de

bepaling A q\x D kunnen uitoefenen. Speciaal de groepeering naar

') Zelfs liet uitsluiten van sterren met zeer kleine eigenbeweging is niet geoorloofd.
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eigenbeweging moet, bij de toepassing van Airy's methode, volstrekt

afgekeurd worden, omdat daarbij implicite onderstellingen ingevoerd

worden, die stellig niet verwezeiitlijkt zijn.

13. Methode van Argela.nder.

In deze methode geeft elke ster eene voorwaarde- vergelijking van

den Torm

(24) p = O (gewiclit sin^ Xq)

Het geheel wordt met kleinste quadraten behandeld. In werkelijk-

heid worden dus A en D bepaald door de voorwaarde

2 p^ ain^ Xq minimum,

gevende de minimum voorwaarden

:

(26) 2p «n2 ^0 |f
= O 2p dn^ l, ^^ = 0.

Voor een enkele streek van den hemel herleiden de twee zich

tot deze ééne

(27) 2p=zO

zoodat ook hier niet aan den eisch (10), door hypothese H gesteld,

voldaan is.

liet bezwaar van de methode van Arg elander is wel in hoofd-

zaak dit, dat de retrograde eigenbewegingen een te sterken invloed

hebben.

Laat b.v. met een aangenomen richting naar het Antiapex de

eigenbewegingen /ii\ n^ //3 f^^ (behoorende aan sterren in dezelfde

streek van den hemel) hoeken maken van +20°, 4-lÖ°i —10°, —20*.

Zoolang men slechts deze eigenbewegingen kent is, beide naar

de door mij voorgeslagen methode en naar die van Argelander,

de aangenomen richting naar het Antiapex de nicost waarschijnlijke

Komt er nu ccno eigenbeweging //^ bij, makende met de aange-

nomen richting naar het Antiapex een hoek van 170°, zoo zal naar

Aroelandbh's methode deze richting 34° te verbeteren zijn, terwijl

naar onze metho<1o die verbetering slechts 2°.1 bedraagt. Ook is

Binds lang opgemerkt dat Auoelandkr's methode bij continue ver-

andering der eigenbewegingen, discontinue veranderingen in de plaats

van bet Apex kan geven.

Ilct volgende voorbeeld zal dil helder in liet licht stellen.

Aan een Ijopaalde Htroek van den honu^l heeft men v sterren wier
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eigenbeweging volkomen gelijk gericht is. Men neemt deze gemeen-

schappelijke richting tian als de benaderde richting naar het Anti-

apex. Mu komt er één ster bij welke met die richting maakt den

hoek

Po = 180 — fü

waarin w een zeer kleine grootheid is ; verwaarloost men die, zoo

volgt uit (27) dat de richting naar Antiapex ie corrigeeren is met

180°

~
n + 1

Ware nu echter voor de bijgekomen ster geweest

/>o
= 180 + « = — (180 — (O'

zoo ware gevonden voor die correctie

180

^ «Tl
•

bjT IS dus een sprong van
«4-1

Er is alweer in de natuur van het vraagstuk geen grond voor

zoodanigen sprong te zien en deze komt dan ook in onze oplossing

niet voor.

14. Methode van Kobold (Bessel).

Ik wil omtrent deze methode slechts een paar woorden zeggen

omdat reeds Kobold zelf duidelijk aangeeft dat zijne methode niet

op hypothese // is gegrond.

Hij bepaalt het Apex der zonsbeweging zoodanig dat de groote

cirkel, waarvan het Apex de pool is, zoo nabij mogelijk komt bij

de polen aller eigenbewegingen.

Om dit te bereiken maakt hij

-2" to«2 Q minimum,

waarin Q voorstelt den afstand van de pool ecner eigenbeweging tot

het Apex. In de door ons gebruikte grootheden uitgedrukt, wordt

deze voorwaarde

(28) ^ sin^ A sin^ p minimum.

Deze wordt vervuld als men voor elke ster opstelt de voorwaarde

vergelijking

(20) sin X sin p = O

29
Versligen der Afdeeling Natuurk. Dl. VIII. A». 1899/1900.
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en dan het geheel dezer vergelijkingen met kleinste quadraten oplost.

Deze methode laat zich niet aan de voorwaarde (10) toetsen. Het

is namelijk eene eigenaardigheid van deze methode dat, terwijl naar

de andere methoden uii sterren van één streek van den hemel slechts

eene richting kan worden afgeleid waarin het Apex moet gelegen

zijn, in Kobold's methode uit zulk een groep eene volledige bepaling

van de positie van dit Apex volgt. Die positie is geeue andere dan

die van de sterrengroep zelf. Bij de keus van de positie van het

Apex brengt als het ware elke streek hare stem uit op zich zelf.

Elke lijn die door deze streek gaat, gaat dus ook door het Apex

zoodat tegelijk icel en tiiet aan voorwaarde (10) voldaan wordt.

De genoemde eigenaardigheid der methode, gevoegd bij deze tweede

(welke bestaat zoowel bij sterren uit ééne streek als bij sterren in

alle deelen van den hemel), dat men van willekeurig vele sterren

de bewegingsrichting door de diametraal tegenovergestelde mag ver-

vangen, zonder dat daardoor de minste verandering wordt gebracht

in de coördinaten van het Apex, schijnt mi) voldoende om de methode

voor de bepaling van de richting der zonsbeweging ongeschikt te

mogen verklaren.

15. Verkorte rekenwijze.

Het is eene zeer gewone praktijk om bij de afleiding van de

coördinaten van het Apex, tot bekorting van het werk, de eigenbe-

wegingen van een grooter of kleiner aantal dicht bijeenstaande

sterren te middelen. Ik wensch aan te toonen, dat hierdoor de uit-

komsten die door middel van de verschillende methoden worden

afgeleid, in het algemeen zullen naderen tot die welke men uit de

hier voorgeslagen methode zal vinden. Wel verre van derhalve door

deze verkorte wijze van rekenen min of meer schade te hebben ge-

leden, hebben de uitkomsten daardoor aanzienlijk in nauwkeurigheid

moeten winnen.

Men vergete echter niet, dat men hiermede in alle methoden, be-

halve juist in de hier door mij voorgeslagene, het beginsel, althans

ten deele, prijsgeeft.

liet gewenschte bewijs zal het gemakkelijkst kunnen gevoerd

worden door de voorwaarde-vergelijkingen en de daaruit voortvloeiende

normaal vergelijkingen voor do verschillende methoden, in gelijksoor-

tigen vorm, werkelijk uit te schrijven. Ik laat deze dus allereerst

olgen.

(I. Methode van AiiiY (als hier. gewijzigd).

Ik laat bior do voorwaarde (10) buiten bespreking, omdat deze

de ccnigG is, dio afhankelijk is van do afstanden.

Aangezien
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worden de vergelijkiDgeu (16)

(30) ., {^)aA + .„ (^^\UD =-r,

welke, met kleiuste quadraten behandeld, geven de normaalverge-

lijkingen:

(31)

":{ai"+[":©.©j"=-i--(aif)j

>:(aa©j'''+[-:©:i'"'=-i'-©.i

Ze zijn natuurlijk identiek met de vergeljjkingen (18) als men

bij de herleiding daarvan de grootheden behandelt als groot-

heden van de orde dA en dD.

h. Methode van Arüelander.

Herleidt men op de eenheid van gewicht, zoo laten de voorwaarde-

vergelijkingen (24) zich schrijven

:

(32) p ain Aq = O

of schrijvende

-- + (S) - + iïó)r = - + (ul'^' + (ai).
-

(33) sin Xq
{^^J

dA -\- sin Xq (^ j
dD = — p^ sin A„ ,

welke voeren tot de normaalvergelijkingen

:

welke natuurlijk weer identisch zijn met (26).

29*

(34)

...A„(^)V+
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c. Kobold's tnethode.

Door invoerinor van :

8111 A = sin Xq -{- cos Xq i—j (IA -{- cos Xq
( ^y.)

^^

sin p = sin p^ + cospo
(^^J

dA + cos p^ T^^j
dD

worden de voorwaarde-vergel ijkingen (29):

(35) i
cosX(fiinj)J— )+«wAoCOS?>o( — ) ( <^-^+ \ ^««Ao sinpoi —

) +*mAoCO*Po(— ) ! dl)=—siuX^^ (sinp^

Hieruit de uorrcaalvergelijkingen

:

[ I

cosX,sinpo(^^)^-\-sinX,cosp,[£)^
j
] dA+

=— YUosXQsinpQi~~J-\-sinXQCOspQl^-^J UinX^sinpQ]

I

co.Jo*t«/>(,(^—

j

-\-sivXQC08pol^-^
J j

j
oosAoSiwpo(g^

) +sinXQCospoU~J j
cZ/4 +

=— M cosXQsinpQi^j^^J -\-sinXQCOspQf~~J , siuXQsinpQ

Nomen we nu aan, zooals boven werd verondersteld, dat men de

eigen bcweldingen der dichtbijeenstaande sterren middelt en met deze

gemiddelden verder handelt alsof het werkelijke eigenbewegingen

waren. Het effect van dit middelen van een aanzienlijk getal bewe-

gingen zal natuurlijk zijn, dat de peeuliairbeweging, die in allerlei

ventchillende richting plaats heeft, voor een groot deel wordt geëli-

mineerd, zoodat do gevonden gemiddelde (iigeu beweging met eenige

benadering eenvoudig de gemidd(;lde |)arallactische beweging voor

de beëchouwde Htreck kan voorstellen.

Onderfjeheidrn wc flc waarden, door het nemen van gemiddelden
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ontstaan, cïoor streepjes boven de letters, zoo zal dus blijkbaar, met

grooter of geringer benadering, voor de verschillende streken worden

(vergl. (8)):

V =: — sin A T = O
e

en dientengevolge

tgp=: ~ =
V

Neemt men nu eerst alleen gordels van constante X en neemt

men verder aan, dat de gemiddelde seculair parallax — voor de
e

sterren aan verschillende deelen van den hemel met eenige bena-

dering hetzelfde is, zoo ziet men terstond, dat het effect van het

middelen, voor verschillende streken in zulk een gordel van con-

stante Aq, dit is, dat de verschillende 'v% met eenige benadering

gelijk zullen worden, terwijl verder voor zulk een gordel, zooals

trouwens voor den geheelen hemel, t en ;> klein worden.

Voeren we dus allereerst in de vergelijkingen (31) van Airy in :

k =. constant

(37) \ <;q =: I' = constant

zoo worden ze

--
[(ai)

Deze vergelijkingen zijn identiek dezelfde als die, in welke de

vergelijkingen (14), voortvloeiende uit onze methode, overgaan als we
ook daarin de waarden (37) invoeren.

Gordels van dezelfde A zullen dus naar de beide methoden be-

naderd dezelfde uitkomsten opleveren. De combinatie van al deze

afzonderlijke oplossingen zal dus stellig ook niet tot sterk afwijkende

uitkomsten voeren.

Nog nadere overeenstemming mag men verwachten tusschen de

uitkomsten van Auoelander's methode en die van den tweedea
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Torm der door ons voorgestelde, als, door bet nemen van gemiddel-

den, eerst alle hoeken p klein gemaakt zijn.

Immers, verwaarloozen wij grootheden van de orde

•p^dA
, ly^dD , p3

zoo mogen wij in de vergelijkingen (34) in het tweede lid

PQ = sinpg schrijven, zoodat deze vergelijkingen worden, als we ook

hier weer nemen een Aq, gordel van constante

9/ir 9/ir
in«;.«tn

IdA do.

dA -\- sirv' Af

dA -f- sin^ A,

3^ 'èjc

3^ 9Z>.
dD = — sin^ Xq

-^) dD= — sin^ Ao
dnJ J ^

sin p —

-

9^.

sinp-

welke vergelijkingen identisch zijn met (15) als men daarin dezelfde

onderstellingen invoert. Men heeft dus ook hier weer, dat gordels

van gelijke A^,, naar beide methoden benaderd, hetzelfde resultaat

zullen opleveren. Wat nu voor elk der gordels afzonderlijk geldt

moet, met eenige benadering, ook voor de einduitkomsten gelden.

Voor Kobold's methode zal de benadering weer eene geringere

zijn. Hier toch moeten wij termen verwaarloozen van de orde

p dA, p dD, p^

om het beoogde doel te bereiken.

Doen wij dit zoo worden de vergelijkingen (36)

2êin 9/ir 9^'

a^ do.
dD =. — 2 sin^ Aq sin p

d_X

8/1.
inn,\(^£fyA^2sinn,

welke alweder identisch zijn met onze vergelijkingen (15) als men
daarin dozelfdo verondcrHtellingen invoert, on aangezien derhalve

tfofflcU van gelijke A naar de beide mothodon, met cenigo bonade-

rin^f K<*ljjkc rcHultnton zullen geven, moeten wij ook hier tot vrij

K«iyko oinduitkomflten geleid worden.

Do rokcninjfon van Kobold (Astr. Nachr. N°. 3592) bevestigen

doze coneliiHio, Do oploHaing wcll<e hij doorvoert met (jnmiddchie

cii/fhlu'A«../in</«Mi in Jq conigc di*' iti ('cuigsziiiH dragcdijke ovorcoii-
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stemming is met wat anderen, rekenende naar andere methoden,

maar ook met gemiddelden, hebben gevonden.

Kobold vindt A = 262°.8 2> = + 16°.5

L. SïRüvE vindt A = 273^3 D = -^ 27°.3

Na al het voorgaande ligt de conclusie tamelijk voor de hand, dat,

v^rat de tot dus ver gebruikte methoden voor de bepaling *van de

richting der zonsbeweging vooral onaannemelijk maakt, is, dat als

kleine grootheden behandeld zijn, grootheden die inderdaad niet

klein zijn ^).

16. Waarden der gebruikte d'tfferenliaalqtiotienten.

Voor de verschillende differentiaalquotienten in bovenstaande ver-

gelijkingen gebruikt, mogen de volgende formules dienen, die uiterst

gemakkelijk worden afgeleid.

(Voor de beteekenis der letters zie fig. 1).

Bx
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Physiologie. — Mededeeling van den Heer Hamburger over

;

^Lipolytisch ferment in ascites-vloeistof van een mensch,^^

Opmerkingen over de vetresorptie en de zoogenaamde

lipolytische functie van het bloed.

In een in het jaar 1880 verschenen opstel heeft Cash ^) de mee-

ning bestreden, dat de emulgeering van vet reeds in het darmlumen

plaats heeft. Want nimmer slaagde hij er in door centrifugeeren

van den darminhoud een emulsie tot afscheiding te brengen. En eigenlijk

verwondert hem dit feit niet; want de dunne darm reageert zuur,

en bij zure reactie kan geen vetemulsie ontstaan.

Deze meening van Cash schijnt mij niet geheel juist. Wanneer
men dieren een vetrijken maaltijd geeft, dan kan men, zooals

HeidenHAiN heeft gevonden ^) en ook ik zelf meermalen gezien heb,

van de mueosa van den dunnen darm een roomachtige laag afstrij-

ken, welke mikroskopisch kleine vetbolletjes bevat. Toch reageert

deze laag zuur. En dat bij zure reactie uitmuntende emulsies

kunnen bestaan, blijkt ook wel voldoende uit het door J. MuKK
gevonden feit, dat men deze tot stand kan brengen door vermenging

van zuiver vetzuur met een weinig Nag COs-oplossing. Een andere

vraag is echter, of reeds in het darmlumen de emulsie zoo fijn is

als later in de chylvaten wordt waargenomen. Dat nu is zeker

niet het geval. Ja zelfs in de epitheliumcellen en in het adenoïde

weefsel der vlokjes treft men nog relatief groote vetdroppeltjes aan,

en eerst in het chyl komt het vet uitsluitend in den eigenaardigen

«tofvorin voor.

Het kan nauwelijks betwijfeld worden, dat in de vlokjeslymph

een oorzaak aanwezig is welke den overgang van het vet in den

Btofvorm tot stand brengt.

Om «leze voorstelling aan de feiten te toetsen zou het aangewezen

zijn, chyl op te vangen, dit door middel van een Chamberland's

bougie VttU vetpartikrlljos te ontdoen en daarna de heldere vloeistof

met vet te 8cliudd(!ii. Het is echter nauwelijks mogelijk, de hiertoe

noodige hoeveelheden chyl te verkrijgen.

Toevallig vernam ik, dat in de kliniek der Utrechtsche üniversi-

U'it een patiënt v<!rple(!gd werd, die in het abdomen een groote

hoeveelheid iiHcitesvloeiHtof luid, welke er als chyl uitzag. Professor

Tai.ma wiu* zoo vri(?n(lelijk mij deze ter beschikking te stellen.

O Archiv (. Iliyuiol. 1880. 8. 881.

<; l'ri.iiorM'-» An-hiv. 18S«, mippli-uwnl, S. ü:{.
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Bij nauwkeurig mikroskopisch onderzoek vertoonde de vloeistof

echter geen enkel vetpartikeltje en weldra bleek, dat de waargeno-

men opalescentie ontstond door een mucoïde substantie, welke het eeM
door Hammarsïen ^) beschreven en waarvan het bestaan later door

verschillende clinici bevestigd werd ^). Wat overigens de samenstel-

ling betreft, de vloeistof bevatte 1.039 pCt. vaste bestan ddeelen, dus

minder dan normale lymph, waarin gelijk bekend is, ongeveer 4 pCt.

vaste bestanddeelen voorhanden zijn. Het eiwitgehalte bedroeg 1.715

pCt., het vetgehalte 0.0608 pCt. en het zeepgehalte 0.0564 pCt.

Afgezien nog van het gemis aan vetpartikeltjes, bewees ook het

buitengewoon geringe vetgehalte, dat we hier niet te doen hadden

met een echte chyleuse ascites, zooals men bij den eei-sten aanblik

had kunnen gelooven.

Bij laparatomie bleek, dat de patiënt lijdende was aan cirrhosis

hepatis en lichte chronische peritonitis.

Ofschoon de vloeistof niet chyleus was, hebben we ze echter toch

in de voorgenomen richting onderzocht, omdat lymph uit andere

deelen van het lichaam, eveneens de eigenschap schijnt te bezitten

vet in de fijnste korreltjes te verdeelen. Men denke aan de proeven

van GiMBERT.^) die bij den mensch niet slechts zonder nadeel, maar

met gunstigen invloed op den voedingstoestand, herhaaldelijk inspui-

tingen deed van 25—50 gr. olijfolie met 1 : 15 kreosoot. Verder

denke men aan de onderzoekingen van liEüUE *), die, aangemoedigd

door de bij menschen opgedane ondervinding, dat kamferolie na in-

jectie onder de huid, zelfs in groote quantiteiten zonder nadeel ver-

dragen wordt, bij honden subcutane inspuitingen van vet beproefde

en daardoor een aanzienlijke vetafzetting in verschillende deelen des

lichaams teweeg kon brengen.

Eindelijk noem ik de proeven van J. L. Prévost ^), volgens

^) O. Hammarsten. Ueber das Vorkommen van Mucoïdsubstanzen in Ascitesflüssig-

keiten. Autoreferat in Maly's Jahresber. f. ïhierchemie, über das Jahr 1890. S. 417.

2) S. und A. L. Paykul. Beitrage zur Kenntniss der Chemie der serösen Exsu-

date. Zweedsch Eef. Jahresber. f Thierchemie, über das Jahr 1892. S. 558.

G. LioN. Coramunication d'un cas d'ascite laiteuse ou chyleuse. Arch. de méd

.

experiment. 1894, p. 826.

Cfconi, Ueber einen Fall milchig getrübten nicht fetthaltigen Ascites. Italiaansch

in lliforma mediche, 1897, no 51. Ref. Maly's Jahresber. f. ïhierchemie, über das

Jahr. 1897. S. 190.

=*) Compt. rend. de la Soc. de Biel. T. 40, 1889, p. 733.

*) Sitzungsber. der physik. med. Gesellsch. zu Würzburg. 1895. S. 1 no. 5.

*) Travaux du laboratoire de théraj). expurim. de Tüuivers. de Genève, II. 1896, p. 44.
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welke de in de lymphzak van kikvorschen geinjicieerde olie als

fijne droppeltjes in de circulatie verschijnt.

Men moet wel aannemen, dat in de weefselspleten het vet een

fijne verdeeling kan ondergaan, anders toch waren bij de proeven

wel doodelijke ombolieën, b. v. in de longcapillaria opgetreden. In dit

opzicht is het dan ook aan den anderen kant interessant, dat

Daremberg 1) bij konijnen en cavia^s door subcutane injecties van

olie den dood teweegbracht.

Er werden dus 50cc. der ascitesvloeistof met 5cc. lipanine geschud.

Daardoor ontstond een emulsie, welke zich bij rustig staan en ook

bij centrifugeering in twee lagen scheidde. De bovenste vertoonde

bij mikroskopisch onderzoek groote vetdroppels, de onderste parti-

keltjes zoo fijn als stof, gelijk men ze in chyl en ook in de door

centrifugeering ontroomde melk vindt. Vervolgens werd de onderste

laag verwijderd en opnieuw gecentrifugeerd. Ze bleef echter gelijk-

matig troebel.

"Waarom had zich de emulsie in twee lagen gescheiden?

Omdat in de olie twee verschillende vetsoorten voorhanden waren,

waarvan de eene een op stof gelijkende emulsie geeft en de andere

niet? Of waren de voorwaarden voor een volledige stofemulsic van

de geheele vetraassa hier niet gunstig?

Om dit te beslissen werd de bovenste laag (groote vetdroppels)

afgepipetteerd en met versche ascitesvloeistof geschud. Vervolgens

werd gecentrifugeerd en opnieuw zag men een scheiding in twee

lagen. Beide lagen waren vethoudend ; nu bevatte de onderste laag

zelfs meer vet dan in den aanvang der proef; het mikroskoop ver-

toonde slechts de stofvorm. Hieruit bleek, dat een deel van het

vet, hetwelk zich bij de eerste proef in den vorm van bolletjes als

bovenste laag had afgescheiden, door schudden met versche ascites-

vloeistof in stofvorm ig vet was overgegaan.

Wat niet in stof was overgegaan werd weder met versche asci-

tesvloeistof geschud en nu had eindelijk alle vet zich in den stof-

vorm omgezet.

Dat wij bij de eerste schudproef slechts een doel van het vet in

den stofvorm konden doen overgaan, vindt dus niet zijn oorzaak in

een eventueel verschil in gedrag van de in de olie voorhanden vetten,

maar liuit zich verklaren uit de voorwuanl(Mi i\^'v piod'. Inderdaad

is gebleken, dat men ook ineens een volkoiiKii >l(irv(»iiiiii;(' nnulHie

verkrijgen kan, wanneer men slechts wdiiuli -(dmviuh hm^cn tijd

en bovendien mot een relatief groote hoeveelheid ascitesvloeistof.

») Compt. rond. <l« in Sw. d.- \:»,\. 1 .10, 18S!>, p. 702.
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Ik heb mij de vraag gesteld of we hier te doen hebbeu met een

bijzondere eigenschap der gebruikte ascitesvloeistof. Daarom werd

de proef met een andere eiwitaehtige vloeistof, namelijk met

bloedserum, herhaald. 30 cc. paardeserum werden vermengd met

5 cc. lipanine en het mengsel gedurende een uur krachtig geschud.

Vervolgens werd de emulsie gecentrifugeerd, waardoor zij zich in

twee lagen scheidde, een onderste laag met stofvormig vet, een

bovenste met fijne vetkorreltjes.

De laatste laag werd verwijderd, met 30 cc. van het versche

serum krachtig geschud en vervolgens werd gecentrifugeerd
; opnieuw

verkreeg men twee lagen; de onderste bevatte nu echter veel meer
vet dan bij het eerste schudden. Na voor den derden keer met
30 cc. serum geschud te zijn, was alle vet in stofvorm gebracht.

Schudden van 150 cc. serum met 5 cc. lipanine gedurende 4 uren

bracht in één keer de volkomen stofvonnige emulsie teweeg. Deze
emulsie liet zich door centrifugeeren niet meer in twee lagen scheiden.

Wij hadden dus bij onze ascitesvloeistof met betrekking tot de

verstuiving van het vet, uiet met een specifieke eigenschap te

doen, want bij bloedserum had hetzelfde phiats.

.Wanneer men deze feiten op het normale leven overdraagt —
wat hier niet al te gewaagd schijnt — dan kan men zich voor-

stellen, dat de vlokjeslymph bij haar beweging de reeds in fijne

verdeeling verkeerende vetkorreltjes in stofvorm doet overgaan.

Weliswaar is deze lymphstroom langzaam, doch men vergete niet,

dat de tijd, die ter beschikking staat, niet kort van duur is ; 30
uren na het opnemen van een vetrijken maaltijd voert het chyl

nog vet af.

Gelijk bekend is hebben Cohnstein en Michaëlis in twee

interessante opstellen ^) aangetoond, dat wanneer men bloed met
chyl vet vermengt en dan door het mengsel lucht voert, het

vet verdwijnt en een in water oplosbare verbinding in zijn plaats

treedt. Het interesseerde ons nu te weten, of wanneer men bloed

vermengt met ons kunstmatig chyl (stofvormige emulsie van- lipanine

in ascitesvloeistof) en door het mengsel lucht laat strijken, eveneens

een verdwijnen van vet te constateeren zou zijn.

Tot dit doel werden 240 cc. der ascitesvloestof gedurende IV2
uur geschud met 15 cc. lipanine. Na centrifugeering wordt de

onderste der beide lagen, welke het vet uitsluitend in stofvorm

bevat, verwijderd.

*) Sitzungsber. der Preussischen Akaderaie der Wissenscb. 1896,8.171 ; uitvoerio-er

in Pflüger's Archiv. B. 05, 189? S. 76; B. 09, 1897, S. 473.
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Van het op deze wijze verkregen kunstmatig chyl werd

(1) 75 cc. vermengd met 25 cc. paardebloed , dat rijk was aan erythrocyten
')

Gedurende 23 uren wordt er bij kamertemperatuur (zh 16° C.) een luchtstroom

doorgevoerd.

(2) 75 cc. van het kunstmatig chyl worden met 25 cc. bloed vermengd. Er

wordt g^n luchtstroom doorgevoerd.

De vermenging der beide vloeistolieu heeft eerst plaats onmiddellijk vóór het

indrogen.

Tegelijkertijd worden precies dezelfde proeven verricht met stof-

vormige lipanine-serwmemulsie ;
dus

(3) 75 cc. van een stofvormige lipanine-serum-emulsie worden met 25 cc.

paardebloed vermengd en door het mengsel wordt gedurende 23 uur lucht

geleid (dezelfde luchtstroom als door (1).

(4) 75 cc. der stofvormige lipanine-serumemulsie worden vermengd met 25 cc.

bloed. Geen doorvoering van lucht.

De vermenging der beide vloeistoffen heeft eerst plaats onmiddellijk vóór het

indrogen.

(1), (2), (3) en (4) worden in schaaltjes gebracht, met 20 gr. zuiver zand

vermengd en onder omroeren bij 80° gedroogd. Na pulveriseering, extnictie

met watervrijen aether in een Soxhlet apparaat gedurende 48 uur, verkrijgt men
uit (1) 0.244 gr. aetherresidu.

# (2) U.475 gr. // //

Hieruit blijkt, dat bij doorstrooming van lucht door het mengsel

van bloed en lipanine-ascites-emulsie, een aanzienlijke omzetting van

vet plaats heeft.

Uit (3) verkrygt men 0.371 gr. aetherresidu.

H (4) Il II 0.283 II II

Uit deze beide getallen blijkt, dat bij doorstrooming van lucht door

een mengsel van bloed en stofvormige lipanine-se/7*wemulsie, gQQiï

omzetting van vet plaats heeft.

De getallen bewegen zich zelfs een weinig in tegenovergestelde richting.

Na deze proevenreeks moet men wel aannemen, dat het lipolytisch

ferment niet in het bloed of in het sermn^ maar in de ascitesvloeistof

voorhanden wan.

Men zou zich nu verder de vraag kunnen stellen, of de tegen-

woordigheid van bloed voor de omzetting van vet wel noodig is en

hot doorMtrijkcn van luclit <loor de lipanine-ascites-emulsie alleen

niet voldoende 'w.

') Zalk \}\n9t\ rerkryjft mrn door gedelibrineerd piuirdebUied aiui /,i(!li zcU' ovor te

UUen en im WinkiiiK "i 1' rooile bloRdiinhanmpjei liet serum grootondoels nf te

pi|ietl«eren.
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Om deze vraag te beantwoorden werden 80 cc. van een lipanine-

Hscitesemulsie (75 cc. ascitesvloeistof + 5 cc. lipanine) 3 uren geschud

en gedurende 20 uren aan een luchtstroom onderworpen. Vervolgens

werd het vetgehalte bepaald; hetgeen tegelijkertijd geschiedde met

dezelfde emulsie, welke echter niet met een luchtstroom behandeld was.

80cc. lipanine-ascitesemulsiCjmet lucht behandeld, bevatten 4.300 gr. vet

80 „ „ niet „ „ „ . 4.252 , ,

Het doorvoeren van lucht alleen heeft dus tot geen omzetting van
vet aanleiding gegeven.

Dit resultaat stemt overeen met dat van Cohnstein en Michaëlis.

Ook deze onderzoekers vonden bij hun proeven met echt chyl, dat

zonder de tegenwoordigheid van roode bloedlichjuimpjes, het door-

stroomen van lucht niet in staat was een vetomzetting teweeg te brengen.

Herhaling der proef.

Deze proef werd op dezelfde wijze verricht als de vorige; alleen

werd in plaats van gedurende 24 uur slechts gedurende 12 V2 uur bij

kamertemperatuur lucht doorgevoerd, en in plaats van paardebloed

werd ruiidorblood L^cbruikt.

(1) 75 Cl. ».iii tril ^lulVormige lipanine-ascites-eraulsie 4- 25 cc, runderbloed.

Doorstrooraiag van lucht gedurende ISVj uur; vervolgens wordt de vloeistof

met zand vermengd, gedroogd en met aetber geëxtraheerd. Aetherextract 0.064 gr,

(2) 75 cc. der stofvormige lipanine-ascitesemulsie worden met 25 cc, runder-

bloed vermengd, echter eerst nadat door het mengsel (1) gedurende l8'/s uur

een luchtstroom gevoerd is. Na vermenging wordt de vloeistof tegelijkertijd en

op dezelfde wijze als in
{

I ) behandeld. Slechts is hier, zooals gezegd is, geen lucht

doorgevoerd, Aetherextract 0.186 gr.

(3) 75 cc, der stofvormige lipanine-ascitesemulsie geven aan aetherextract 0.219 gr.

(4) 75 cc. eener stofvormige lipanine-»f/-«wi-emulsie worden met 25 cc. runder-

bloed vermengd. Doorvoering van lucht gedurende 12*/, uur. Met zand gedroogd,

met aether geextniheerd, Aetherextract 0.359 gr,

(5) Als proef (4); echter zonder doorvoering van lucht, Aetherextract . . . 0,364 gr.

(6) 75 cc. der stofvormige lipanine-serum emulsie, Aetherextract . , . 0,369 gr.

Uit (1) en (2) blijkt, dat onder doorvoering van lucht door het

mengsel van bloed en stofvormige lipanine-ascitesemulsie („kunstmatig

chyf'), vet verdwijnt.

Bij vergelijking van (2) met (3) blijkt, dat ook bij het niet door-

voeren van lucht een weinig vet ontleed wordt. Zooals de experi-

menten van Cohnstein en Michaèlis aangetoond hebben, en wij

konden bevestigen, vindt deze omzetting plaats bij indrogen der

emulsie in tesrenwoordiffheid van bloed en lucht.
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Uit (4) en (5) blijkt, dat doorvoering van lucht door het mengsel

van stofvorraige lipanine-8e/'?<»i- emulsie en bloed, (jeen omzetting van

vet veroorzaakt, hetwelk door het resultaat van (0) bevestigd wordt.

Twee herhalingen der proef.

Thans werd weer runderbloed gebruikt ; duur der doorvoei'ing van

den luchtstroom 28 en 18 uur. Kamertemperatuur.

(1) 75 cc. stofvormigelipanine-ascites-emulsie -f 25 cc. runderbloed. Doorvoering

van een luchtstroom door het mengsel gedurende 18 uur. Daarna met zand

gedroogd en met aether geëxtraheerd. Aetherextract 0.215 Gr. en 0.1 14 Gr.

(2) 75 cc. der stofvormige lipanine-ascites emulsie worden met 25 cc. runder-

bloed vermengd, nadat door het vorige mengsel gedurende 18 uren lucht

gevoerd is. Na vermenging wordt de massa onmiddellijk, dus tegelijkertijd met

(1) op vet verwerkt. Deze proef is dus gelijk (1) ; hier wordt echter geen lucht

doorgevoerd. Aetherextract 0.49S en 0.288 Gr.

(3) 75 cc. der stofvormige lipanine-ascites-emulsie geven aan aetherextract van

0.562 en 0.315 Gr.

(4) 75 cc. der stofvormige lipanine-serum emulsie worden met 25 cc. runder-

bloed vermengd. Doorvoering van lucht gedurende 18 uur. Droging met zand,

extractie door middel van watervrije aether. Aetherextract... 0.401 en 0.312 Gr.

(.')) Gelijk proef (4) maar zonder doorvoering van lucht... 0.394 en 0.321 Gr.

(6) Luchtdoorvoering door 75 cc. der stofvormige lipanine-asciies-emulsie.

Aetherextract 0.567 Gr.

Bij vergelijking van (1) en (2) blijkt weer, dat bij doorvoering

van lucht door het mengsel van bloed en stofvormige lipanine-asci-

tesemulsie, verdwijnen van vet plaats heeft.

Bij vergelijking van (2) en (3) blijkt, dat ook bij niet-doorvoering

van lucht, eenig vet wordt omgezet. Deze omzetting vindt bij het

indrogen plaats, zoolang de temperatuur nog onder de omzettings-

tcmpcratuur van het ferment ligt.

(4) en (5) leeren, dat doorvoering van lucht door het mengsel van

bloed en stofvormige lipanine-serM/w-emulsie, (jeen omzetting van vet

teweegbrengt, wat door het resultaat van (6) bevestigd wordt.

Eindelijk bewijst de vergelijking van (6) met (3), dat zouder hulp

van bloed, doorvoering vun lucht niet in staat is vet te doen ver-

dwijnen.

Overweegt men do resultaten der verschillende procvc^n, dan lijdt

bet geen twgfel, dat in de onderzoclitt; ascitesvloiMHtof een vetom*

zettende Hubstuntie voorkomt, welke met behul|) van bloedlichaampjes

on onder t(M!Voer van /uurstof haar werking d(K>t g<d(](>n.

O'MN-rnv «Ml \ffrii\ffiw .|,.|il<('ii /icji deze substantie, waaiinedo
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zij een dergelijke omzetting van het chylvet verkregen, in het door

hen gebruikte bloed.

Bij nauwkeurige beschouwing hunner proeven, treft het ons echter,

dat zij tot deze conclusie niet het recht hebben. Want, als zij waar-

nemen, dat na vermenging van bloed met chyl, uit de laatste vloei-

stof vet verdwijnt, dan is het toch zeer mogelijk, dat het ferment

niet in het bloed, nifiar in het chyl aanwezig was. Dat de schrijvers

aan deze mogelijkheid niet gedacht hebben mocit te eerder vreemd

schijnen, omdat uit de mengsels van melk en bloed en van lever-

<rart«emulsies met bloed, geen vet verdween. De schrijvei-s hebben

dit laatste feit trachten te verklaren door aan te nemen, dat in het

chyl het vet in een fijner verdeelden toestand zou aanwezig zijn.

Intusschen schijnt deze verklaring den onderzoekers zelf niet te be-

vredigen en ze kan ook de juiste niet zijn ; want zooals hoven werd

medegedeeld, komt ook in de melk vet in stofvorm voor. Het vet

der zoogenaamde onderineik (de onderste der beide lagen, waarin

zich bij het centrifugeeren de melk scheidt) bestaat uitsluitend uit

stofjes ; het bedraagt ongeveer V20 Jer totale hoeveelheid vet.

Ook uit emulsies van levertraiin met Nag CO3 laat zich door cen-

trifugeeren altijd een «h'el als stofvormige emulsie tot afscheiding

brengen.

Veeleer ligt het — ook in verband met hetgeen wij bij onze

ascitesvloeistof vonden — voor de hand, de verklaring voor hun

negatief resultaat bij melk en levertraan daarin te zoeken, dat noch

in melk en levertraan, noch in bloed een lipolytisch ferment aan-

wezig was. ^Yel echter bevond het zich in het chyl; vandaar de

omzetting van vet in een mengsel van bloed en chyl.

Tot mijn spijt was ik genoodzaakt het onderzoek over dit onder-

werp hier af te breken. Ofschoon ik mij er van bewust ben, dat

deze resultaten in menig opzicht zeer onvolledig zijn, scheen het

mij toch nuttig deze reeds thans te publiceeren, omdat ik in den

eersten tijd niet in de gelegenheid zal zijn dit onderwerp te ver-

volgen en ik andere onderzoekers wenschte op te wekken tot het

gebruik van ascitesvloeistof voor de studie van het lipolytisch fer-

ment. Men heeft immers in de mucoïde ascitesvloeistof een mate-
riaal, hetwelk in zoo groote hoeveelheden te verkrijgen is (bij den
patiënt werden meermalen 8 Liter vloeistof tegelijk uit de buikholte

verwijderd) dat men, beter en uitvoeriger dan bij de meeste andere
dierlijke fermenten, in staat zal zijn de natuur en de werkinor van
het lipolytisch ferment te bestudeeren.
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Tut nu toe hebben bovenvermelde onderzoekingen het volgende

geleerd

:

1. Het is mogelijk van lipanine (zure olijfolie) een volkomen

stofvormige emulsie te maken. Dit is niet slechts gelukt met behulp

van de onderzochte mucoïde ascitesvloeistof, maar ook met gewoon

paardebloedserum

.

2. Dit feit schijnt er op te wijzen, dat gedurende het leven de

overgang in den stofvorm van de fijne vetkorreltjes, welke nog in het

adenoïde weefsel der vlekjes voorhanden zijn, tot stand komt, door-

dat de vlokjeslymph zich continueel voortbeweegt.

3. De door ons onderzochte opalesceereude, niet-vethoudende,

mucoïde ascitesvloeistof bevat een lipolytisch ferment, hetwelk het

vermogen bezit, stofvormig vet om te zetten. Voor deze omzetting

is de aanwezigheid van bloedlichaampjes en ook luchttoevoer nood-

zakelijk.

4. De voorstelling van Coh.nstein en Michaëlis, dat het door

hen ontdekte lipolytisch ferment uit het bloed afkomstig is, is niet

bewezen. Veeleer wijzen hun en ook mijn proeven er op, dat het

ferment een bestanddeel van het chvl uitmaakt.

Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt voor het Ver-

slag eene medodeeling aan van den Heer H. Hulshof te

Delft, getiteld: „De rechtstreeksche ((fleldimj van de toaarde

der moleculair- constajiie <?, heschomod als spanning in het

oppervlak^

Het bedrag voor de capillaire spanning en energie, zooals het door

Prof. VAK DER Waals in zijne Thermodynamische Theorie der capil-

laritcit Ik gevonden, kan men ook direct bepalen. Het bestaan der

capillaire Hpanning is ongetwijfeld het gevolg der moleculaire attractie.

Men zal du8 in de capillaire laag den invloed der moleculaire aan-

trctkking moeten nagaan, d. w. z. men zal voor een willekeurig punt

der capillaire laag moeten b(»palen de waarde van den molcculairen

druk. De toeetandnvergel ijking geeft voor de waarde van den mole-

lairen druk <»(/«; echter omvat de toeHtamlsvergol ijking alleen die

gevallen, waarin de stofvcrdeeling homogeen is. Daar de molecu-

laire druk liet direct gevolg iH van de attractie, die de deeltjes op

elkander uitoefenen en in een punt dun Ixipaald wordl door den toe-

J
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stand der omgeving, laat het zich verwachten dat bij niet homogene

btofverdeeling de molecuhiire druk in verschillende richtingen ver-

schillende waarden zal hebben. Aan het feit, dat in de capillaire

laag de moleculaire druk in de richting van den vloeistofspiegel eene

andere waarde zal hebben dan in de richting normaal op den spie-

gel, zal het bestaan der capillaire spanning moeten worden toege-

schreven.

Hij homogene stofverdeeling is de moleculaire druk per vlakte-

element do gelijk aan de kracht, waarmee alle stof aan den eeneu

kant van het platte vlak, waarin do gelegen is, het stoffelijk zuiltje

met do tot grondvlak, aan den anderen kant van het vlak gelegen

en loodrecht hierop rustend, aantrekt in de richting normaal op dit

vlak. Ook in de capillaire laag kan men den moleculairen druk op

deze wijze definieeren. Wij gaan namelijk voor een punt A der

capillaire laag den moleculairen druk bepalen :

a. in de richting normaal op den vloeistofspiegel
;

b. in de richting evenwijdig aan den vloeistofspiegel.

(L Door A brengen wij een plat vlak evenwijdig aan den vloei-

stofspiegel. De kracht, waarmee de laag ter dikte t^u, evenwijdig aan

de grenslaag, op een afstand m beneden bet door A gebrachte vlak,

do eenheid van massa in S.k^cM boven dit vlak, aantrekt, is:

^dtfj{u-\- Al),

in de onderstelling dat de beschouwde laag de eenheid van dichtheid heeft.

De dichtheid in eene

laag evenwijdig aan

den vloeistofspiegel is

overal dezelfde. Wij

geven dus de dicht-

held als functie van

\

den afstand tot het
» -

door -4 gebrachte vlak.
'^" Noemen wij de nor-

maal /< en rekenen wij de positieve zijde gericht naar de dampphase,

zoo dat A = O gelegen is in de homogene vloeistofphase, dan zal de

dichtheid in de laag met dikte du zijn:

do M^ d'(j

i) — u 1- —
-„ — enz.

'^

dh ^ 1.2 dh"

do d'it

waarin (>. — ,
—- de waarden hebben, die deze grootheden in het

dh' dh^
' °

30
Verslagen der AM. Natuurk. DL YIII. A». 1S99/190!).

\h
; I
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puDt A hebben. Voor alle lagen onder het vlak door A^ wordt dus

de attractie

;

r~7 dg u2 d^n\

j- (''-4+172 dl) "*(" + *'>

u=

Denken wij nu in *S niet de massa-eenheid, maar nemen wij hier

een volume-element ter dikte dhi en eenvoudigheidshalve met een

grondvlak van 1 cM.^ in plaats van do^ dan zal, omdat de dicht-

3id in dit volume-element

Q -\- lu — \ + enz.

de te berekenen attractie kunnen worden voorgesteld door:

o «=0
«= 00

J
—Qdip{u^h{)^i)ip (/il)

u=

r dg V dü 1 (^v r
j u— dipiu +//i)= yu£,/j{u-\-h^ -^Jv^(u + Ai)c?u

u=o u=o »=o

De geïntegreerde term is voor beide grenzen nul.

1.2 J/r ^ ^
'

i'
l 1,2 dh^^ J

«=

d^g

u=0

\) r

Dc geïntegreerde term is wederom voor beide grenzen nul.

OozG integraal wordt dus

:

o '•) («) (8) (l')

H = ü (3')
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00 00

j (jdk,(,ilJ{h,) = i,^ J
ip{h,)dh, = a(j^ .... (1)(1')

% u= <»

o «=0 o M=ü

+ (''^'j ^'/'ij ^i^('* + Ai) . , (1)(2')

ü u=

Wij stellen iff (m) </m = — d;i (u) eii voeren de gewone onderstelling

in, dat ti ( oo
)

gelijk nul is. De laatste uitdrukking gaat over in

00 o» 00

-
C> ^J^ (^'i) dh = [- e^ A, TT (A,)] - (> ^ Ja, V^ (Al) ./Al

o

De geïntegreerde term is voor beide grenzen nul.

u=0 O u=0

ur=ae

M= o o u =

Do geïütegreenle tonn is wederom voor beide grenzen nul.

Wij stollen 7i{j)du — — d^^x) en voeren de gewone onderstelling

in dat ^(oo)mO. De laatste uitdrukking gaat dus over in:

o u=0 Ü u=0

= ^ ;^.?J -^ ^^''^ '^^'' = ^' Ja^ r ^ ^^'^^J + ^^
.7/1j ^^ '-^ (^'i) '^^'1-

De geïntegreerde term is voor beide grenzen nul, dus wordt de

uitdrukking

:

30*
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o

De geïntegreerde terra is wederom voor beide grenzeu nul.

00 00

fhi^^(^^{h,)dh, = (j^Jh,ifj{h^)dh, . . . (2)(1')

*o o

o» «=00 00 U=:00

ƒ_ /, j ^ ^Ai ^Jip (M+ Al) du= - (^)'j *̂i dhj^ip (u+Ai) du =
«=0 o u=0

= syj^"'"'ƒ'•"(»+'')= (ST^'"'"

u—00

71 (jt.-\-hi)

o «=0

_ fd(J

{^Jfk,dH,.in,) = ^(^Jfiik,)d. 2

w=0

o o

De geïntegreerde term is voor beide grenzen nul.

Y^;^>^Ai^V/(/M)=(';^>j^-V^(/'i)^Ai. • (3) (1')

• o

m ussto go u=ao

jh, ^ <lh^~ ^ (" + Al) « ^»=^ ^^ƒ'1 ^^^1 /v^ ("+ Al) " ^^" • (2)(3')

u=0 u=0

Deze uitdrukking is Tan de afmeting Ch^-^ i^f {h{) dh^ en zul door

o

ons Terwaarioosd worden cvontiJB (3) (2') en (3) (3').

Voor den moleculuircn druk in de richting normuul op den vloei-

•tofspiegel rinden wij dus
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qd 00 ^

of

'o o

» o»

Wij stellen ih^ lp (Aj) dh^ = cj en
j
/«^^ tp {1i{) dh^ = C2, dus gaat de

o o

uitdrukking voor den moleculairen druk over in

"^-^'^^di^-^Kdh)

Vermeerder(>n we dezen moleculairen druk met den uitwendigen

druk pij dan mogen wij deze som gelijk stellen aan p+a^^, wanneer

P zal voorstellen den druk, die behoort bij een toestand in homogene

phase van de dichtheid (j.

Deze betrekking is dezelfde als door Prof. van der Waals
wordt afgeleid.

b. Wij berekenen vervolgens den moleculairen druk in de richting

van den vloeistofspiegel. Daartoe denken wij door A een plat vlak

gebracht X capillaire laag en in A loodrecht op dat vlak een zuiltje

ter dikte do. De stof in het

zuiltje heeft overal dezelfde dicht-

heid. De eenheid van massa in

c werkt op de massa-eenheid

in «S met een kracht fp (r), zoo

r den afstand Sc voorstelt. De
ontbondene van deze kracht in

de richting i PQ is (p{r) cos Sca

of zoo wij de richting ab de

richting 2 noemen fp (r) —

.

dz
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Het stofifelijk zuiltje o^i-PQ, met eene dikte do' en met de een-

heid van dichtlieid, werkt dus op de massa-eenlieid in S met eene

kracht, waarvan de ontbondene in de richting JL PQ is

:

r=0B 00

do'
I
cp{r) — dz =z do' 1 cp (r) dr = do' ^ (r^) ,

waarbij wij aannemen dat J . ^ (r) = — ^ (?•) dr en ^ ( c» ) = 0.

Denken wij thans in het vlak PQ aangebracht een poolcoördina-

tenstelsel met A tot oorsprong en de lijn X vlak van teekening

tot vaste as. Als vlakte-element nemen wij dus j/ dy dep. De dicht-

heid in A zij ^, dan is in een willekeurig punt van het vlak PQ
de dichtheid

dg
,

1 d^(j
.

^^
dJi

^^ 2 difi
^ ^ ^

Men ziet gemakkelijk in dat, zoo de termen q -\—- y sin (p alleen
dh

aanwezig waren, de attractie, die de stof rechts van PQ uitoefenen

zou op de massa-eenheid in de richting J. PQ dezelfde zou zijn als

bij gelijkmatige dichtheid q en dus zou zijn

»

Bij deze attractie hebben wij nog te voegen

ƒ
=00 (p:

1 d^(j

2" rfA2

s«-

I ain^ fp dep =: n
*0

en duB wordt de uitdrukking

Y d^f^ ^''^ «/ rfy = 1 ^f 2 7t^{r) (r2_u2) r dr

o 'r=:u

immon r* = «• -|" y* on dus rdr=iydy.
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Voor deze laatste uitdrukking kan men schrijven

r = u

'=u

De geïntegreerde term is voor beide grenzen nul.

Voor den component der attractie A.P Q vinden wij dus

N

en dus voor de attractie van het zuiltje

dol Qdu^(}tf>(u)-^~
-^J V'W'-c/rl

en voor den moleculairen druk in de richting der capillaire laag

j()du ^^(«)4-_- -^ j tp(r)rdr\.

Deze uitdrukking wordt

00 eo OB

(j^j ifj(u)du— -.(j—^jdu jrdnir) .

o Ou
De laatste term gaat over in

00 00 00 00

- ¥ ^Sp" [" " ("] + T "Sƒ""ƒ" (-' *=
O u Ou

i d^Q r i d^o r= — o —-
I u Ji (u) du 4- =. Q—^ I y (u) du =

O o

\ d?Q r r\ d^Q 1* l ö!3ö /^= -TT (>
—

t: \ unyu) du -\- — o —

-

u y{u)\ -1 o—1 \ mi{'u\du •
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t)e geïntegreerde term is voor beide grenzen nul en dus houden

wij over

\ d^Q r
^

v\ d^Q
^

-*
1 d^Q r

„

2^ dh^J ^
^ 12 ^ dh^ ^ ^

\ ^ 2 ^ dlfi J ^ ^ ^

o o 'o

Ook deze geïntegreerde term is voor beide grenzen nul.

Yoor den moleculairen druk in de richting der capillaire laag

vinden wij dus

(J^j^ip (u) du-\-\(j^ƒ«^
V^ (u) du

of

^ ^ 2 ''^ dh^

De druk tengevolge der attractie heeft dus in de richting der

capillaire laag eene andere waarde dan iu de richting normaal op

deze laag. In de richting der capillaire laag zal tengevolge van de

attractie een moleculaire overdruk bestaan, waarvan de waarde is

of

2 ^ 'dli^ -2 \dh J '

Deze overdruk genomen over een vlakje J_ grenslaag van 1 cM.

lengte in de richting der capillaire laag en van een breedteafmeting

gelijk aan de dikte der capillaire laag geeft ons de waarde der

capillaire spanning

J (-T'-w+'A-dï:)]'''

welke integraal over de gehcele hoogte der capillaire laag behoort

te worden uitgestnikt.

Men kan zich van de capillaire spanning ook oen andere voor-

Btelling vormen. Daartoe bedenken wij dat do thermische druk

^ /ri' .
.~ y 1.

*** öonig punt in alle richtingen dezelfde waarde heeft.

Wanneer nu tengevolge dor moleculaire attractie de moleculaire druk

in vorMili il lende richtingen verschillende waarden heeft, dan zal de
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toestand, die dientengevolge ontstaat, te vergelijken zijn met een

toestand waar de druk in verschillende richtingen een verschillende

waarde heeft. Noemen wij hetgeen in de richting JL capillaire laag

als druk in rekening gebracht moet worden pi , in de richting der

grenslaag p2^ dan zal dus moeten gelden

d^(} C2 / d(j \^ c.2 d^(j

of

'''-'" = —l^lh^+TK-jh)-

Dit drukverschil genomen over een vlakje X grenslaag van l cM.

lengte en van een breedte gelijk aan de dikte der capillaire laag

geeft ons de waarde der capillaire spannini?.

De arbeid, die verricht moet worden om het oppervlak met 1 cM*
te vergrooten, terwijl de temperatuur standvastig wordt gehouden,

dus de capillaire energie is

Met behulp dezer laatste beschouwingswijze kan men gemakkelijk

aantoonen dat de capillaire energie gelijk is aan het bedrag waarmee

de thermodyuamische potentiaal der grenslaag, gerekend over een

zuiltje van 1 cM^ doorsnede en dikte der capillaire laag tot hoogte,

de thermodyuamische potentiaal van dezelfde massa in de homogene

damp- of vloeistofphase overtreft.

Natuurkunde. — De Heer van der Waals doet eene raededee-

ling over: „Afkoeling van een gasstroom bij plotselinge druk-

verandering.''

Als een gasstroom onder standvastigen hoogon druk door een

buis geleid wordt, wijd genoeg om de inwendige wrijving te kunnen
verwaarloozen, en deze stroom, hetzij door een kraan met fijne

opening, hetzij, zooals bij de proeven van Lord Kelvin en Joule
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door een prop watten, plotseling tot geringeren druk wordt terug-

gebracht, heeft er afkoeling van dat gas plaats. Voor gering ver-

schil in drukking van het gas vóór de kraan en het gas achter de

kraan is het bedrag door de proeven van Kelvin en Joule bepaald,

en voor lucht wordt door hen de afkoeling Tj

—

1\ voorgesteld door

de empirische formule:

Door middel der toestandsvergelijking berekent men voor deze

afkoeling ^), mede in de veronderstelling dat p^ en p^ niet groot zijn,

2 273 / 2a \ /
Tj

—

±2 = — ( h ] ( pi—p2m Cp \\ -^ a tl / \

In deze formule is pi en p2 in atmosferen uitgedrukt, m het

moleculairgewicht, Cp de spec. warmte bij stand vastigen druk voor

het gas in verdunden toestand.

Mocht a in de toestandsvergelijking een temperatuurfunctie zijn

273
en voorgesteld moeten worden door « —77- , dan zou men vinden,

zoolang ï'i en ^\ weinig verschillen en Pi en p^ niet groot zijn:

2 273 r / 273 \2 -1 / \

Het is nog onzeker, welke dezer twee formules de waarnemingen

van Kelvin en Joule beter wedergeeft. Het is opmerkelijk in hoe

hooge mate deze afkoeling, zooals trouwens alles wat warmtchoeveel-

heden betreft, verschillend gevonden wordt als a een temperatuur-

functie is.

De juiste kennis van dit proces is in den laatsten tijd noodza-

kelijker dan vroeger gebleken, sedert Linde dit proces hoeft leercn

toepazen ter verkrijging van zeer lage temporaturen — en sedert

in hot LiNDB-apparoat deze wijze van uitzetting wordt toegepast om

lucht vloeibaar te maken.

Stellen wo de energie per gewiclitseenheid van het gas onder don

druk pi voor door fp Zij het spec. volume »i en do temperatuur 'J\,

') Di« Gontinutt&t etc, Ilte Auflage Seite 123.
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Voor het ^i\s onder den druk P2 stellen wij deze grootheden voor

door f2, ^2, ^2- r)''in wordt het proces voorgesteld door de formule:

fl -\- PlVi— P2V2 = «8 (1)

of

«1 + Pi *'i = ^2 + Pi "2

Met het door Gibbs gekozen symbool ;( = & -\- pv^ kunnen wij

het proces dus kort voorstellen door

^1 = >^2 •

De levende kracht der voortgaande beweging kan verwaarloosd

worden, als de snelheid der beweging gering is. Bovendien kan de

doorsnede der buis vóór en achter de kraan zoo gekozen worden,

dat de snelheid als onveranderlijk beschouwd kan worden. Wij

kunnen dus door « voorstellen de thermodynamische energie van een

gas, dat in den evenwichtstoestand zou verkeeren.

Uit de vergelijking: i-^j = "^

("5t )
~~^ vinden wij, als wij

als toestandsvergelijking aannemen: /? = —

. = rp(7:)-^[^/(T)-r/(T)] .

De beteekenis van (p{T) vinden wij uit <•„ = (-—) waaruit volgt

:

r„=qp'(r)+ -Tf"(T) .

V

De beteekenis van cp' {T) is dus de waarde der spec. warmte bij

V = ooj welke wij door c ^^ zullen voorstellen. Denken wij in zeer

verdunden toestand de stof te bestaan uit moleculen, die niet met

de temperatuur veranderen, dan kunnen wij c_ =«^'(T) = con-

stant stellen en dus (p{T)z.-Tc_^ stellen. De grootheid « wordt

dan

:

V
f{T)-Tf'{T)

Schrijven wij:

pv = RT+RT-l--^f{T)
,

V—

o

V
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dan wordt de waarde van x ^^ volgende:

X={c^^\K)T-
a r

2/(T)- Tf{T) -^ RT

of

X= c T - -l[2/(7)-T/'(T)l + RT

V—b

b

v—b

Met behulp dezer waarde van / voert /] = Xs tot de volgende

formule

:

(ar .1 RT. b )

c,(T,-T,)=]— 12 fiT{)-T, f' {1\) - _i- _
'^

i Vi l J t'i

—

b )

(ar . T Min b
]-

\
— Uf{T,)-T,f{Tc,) '—[

{ v^l J i'2—6 )

"Willen wij a en 6 de waarde doen behouden, die zij in de toe-

standsvergelijking hebben, waarin de druk van 1 atm. gelijk aan

eenheid van druk is gekozen, en het volume dat de gewichtseenheid

van het gas onder dien druk en bij 0° inneemt als eenheid van

volume, dan neemt deze laatste formule de volgende gedaante:

2 i a [ ,
-\ RTyb

)

r^,(Ti-ro) = -273 - 2/(ri)-ri/'(Ti) L. -
ni { Vi l J «1—6 )

2. „ ia
273 )— ^ RTJ)

)

Denken wy v^ groot genoeg om de grootheden — en of
a

^2 — b

te kunnen verwaarloozen, dun wordt de

RT^b
H — b

afkoeling bepaald door de waarde welke —W{T{)—T^f\TA

bezit. Laten wij bij gegeven T^
, t>i alle waarden doorloopen van af

t>| = 00 tot «i = b^ en denken wij '1\ zoo gekozen dat

a[2/(ro-r,/'(ri)]>(i4-a)(i-6)(i + «<i)6,

dan zal de waarde der uitdrukking:

[2/(ro-7,/'(r.)' ^^^'*

«1 — b
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bej^innen met O ; daarna za] deze uitdrukking: een positieve waarde

verkrijgen, welke tot een maximum klimt, daarna zal zij weder

afnemen en na door O gegaan te zijn zelfs negatief kunnen worden.

Uit deze opmerking blijkt, dat bij gegeven waarde voor Ti er

een zoodanige waarde aan t?i en dus ook aan pi gegewen kan worden,

dat de afkoeling een maximumwaarde bedraagt; of met andere

woorden, dat er in het apparaat van Linde een gunstigste waarde

is voor Pi. Het bestaan van zulk een gunstigste waarde volgt

natuurlijk in geenen deele uit de benaderde empirische formule van

Lord Kelvin en Joule, waarop men zieli gewoonlijk beroept ter

verklaring van het LiNDE-proces. Toch is het bestaan van een

gunstigste werking opgemerkt, maar deze wordt dan aan een geheel

andere oorzaak toegeschreven. Zoo leest men in „La liquéfaction

des gaz. J. Cauro, pag. 33" daaromtrent het volgende: „Comme
„la production frigorifique de l'appareil diepend de la difterence de

„pression pi
—

p.2 avant et après l'écouleraent et que, d'un autre

„cüté, Ie travail de compression est fonction du quotiënt de ces

„mêmes pressions (— ), il est clair, que l'avantage est d'avoir une

„grande diflerence de pression, mais en móme temps un rapport

„aussi faihle que possible entre ces mêmes pressions."

In deze zinsnede wordt zeer groot gewicht toegekend aan de

hoeveelheid warmte, welke ontwikkeld wordt bij het samenpersen

van het gas, dat onder den druk p2 terugkeert, tot den oorspron-

kelijken druk pi — en die warmte is zeker aanzienlijk, en des te

aanzienlijker naar mate p^ kleiner is bij gegeven pi. Zij is zelfs

grooter dan do warmte die vernietigd wordt bij het weder dalen tot

den druk pc,. Maar juist in den toestel van Linde wordt de kunst-

greep toegepast, dat de ontwikkelde warmte vrij komt in een geheel

ander gedeelte van het apparaat, dan waar de koude voortgebracht

wordt; en het door de samenpersing verwarmde gas verliest deze

warmte vóór het de afkoelingsspiraal bereikt o.a. door het strijken

door het koudmakend mengsel, dat dient om het gas te drogen.

En als dit niet voldoende was voor het wegnemen van de warmte,

welke door de samendrukking ontstaat, zou het weinig moeite kosten,

meer afdoende middelen daartoe te bedenken.

Maar in de aangehaalde zinsnede wordt de gewone fout begaan,

waartegen ik hier wil waarschuwen, om n.1. de afkoeling evenredig

aan Pi — Pz te stellen — of in elk geval te wachten dat met het

toenemen van pi — pi ook de afkoeling toeneemt.

Om de voorwaarde, waarbij de afkoeling het grootst is, te vinden,

kunnen wij Xi beschouwen als afhankelijk van 2\ en p\ en X2 als
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afhankelijk van T^ en p^. De waarde van ^'i denken wij gegeven,

evenzoo de waarde van /?o. Dan levert;

/C\ = X2

'9/rA j /B/Ta

' Pi(|;%f=(ib-
Zal 7^5 een minimum zijn, en dus de afkoeling een maximum, dan

moet \-K~^j eii dus ook f-^— ) gelijk O zijn.

Bijgevolg

\ovi/r, L dvi J r,

of

«1 f ) (t'i — ^)^

Deze vergelijking wordt, als a onveranderlijk gedacht wordt:

?_^ — (1 +^)(1 --^>)(1 +Q?<i)

i^2"

~"
(üj — 5)2

273
Wordt daarentegen a—- gesteld, zooals Clausiüs bij CO2 stelt, dan

vindt men

Om noodelooze berekeningen te vermijden, zal ik in het volgende

alleen de gevolgen nagaan als a standvastig gesteld wordt.

Dan vinden wij dus

\»l— 6/
"~

(T-Pa)(l —b
2 a 21 Tu

6)(l+a«i) 4 Tl

Had men de waarde gezocht van w, waarvoor pv een minimum-

waarde bezit, dan had men verkregen

ilj»;iujt blijkt dut Uu waarde fj, waarvoor ecu maximuui al'kou-
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lino' verkregen wordt, dezelfde is als die, waarvoor pv een minimum-

waarde heeft bij een temperatuur gelijk aan de helft van T^.

Had men de waarde van vi berekend waarvoor de afkoeling = O

a b

is, altijd in de onderstelling dat — en verwaarloosd mogen

worden, dan had men gevonden:

vi 2 a 27 3 K

v^ — b (1 4- a) (l — 6) 6 (1 -f at{) 4 Ti

terwijl men voor de waarde v\ waarvoor pvi weder de limietwaarde

ÜTi bezit, verkrijgt:

«' a 27 r«

r' — 6 (1 4- a) (1 - 6) 6 (1 4 ut{) 4 T^
'

Ook hierbij komt men dus tot de uitkomst, dat de waarde van
V], waarvoor de af koeling =i; O is, dezelfde is als die waarvoor pv

T
weder de limietwaarde bezit bij een temperatuur = —

.

Door deze opmerking zijn wij in staat, als wij den gang van pv

kennen, ook tot de omstandigheden der besproken afkoeling te

besluiten.

Zoo vinden wij èn het miniraumproduct van pv èn de waarde

27
van /)i? = /?r bij y = oo als T— — T^ — terwijl wij de maximum-

o

afkoeling en de afkoeling = O mede bij v = oo vinden bij een tem-

peratuur die 2 maal hooger is. Dit beteekent voor het product pi?,

dat hot bij elke eindige waarde van v grooter dan BT gevonden

wordt — en voor de afkoeling dat het bij elke waarde van v nega-

27
tief is. Bij ï'>=«Tk zal dus een proces, waarbij ;(\ = ;^2 ^^, altijd

4

zoo verloopen dat het gas verwarmd uitstroomt. Daar voor water-

stof T=40° kan gesteld worden, zal dus bij r>270°, en dus bij

do proef van Lord Kelvin en Joule, verwarming moeten zijn voor-

gekomen '). Daar de proef gedaan is bij t = 11° of r=290°, kan,

als wij onze temperatuurgrenzen juist hebben bepaald, slechts een

geringe verwarming zijn waargenomen. Als a afhankelijk van de

temperatuur gesteld wordt, worden deze grenzen door andere ver-

') Meu zie o.ti. Kameulingu Onnes, Verslaij Febr. I8ï>5.
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houdiugen aangegeven. Maar het bestaan van zulk een temperatuur-

grens is boven twijfel verheven.

Naarmate wij T lager nemen, zal de waarde van v kleiner worden,

zoowel voor de maximum-afkoeling, als voor de grens tusschen

afkoeling en verwarming. Stellen wij bijv. 2'= 2 2'^, wat bij lucht,

dat eenigszins onder 0° Cklsiüs is afgekoeld, het geval is, dan

vinden wij voor de waarde van v voor de maximumafkoeling 2,2 ^,

en voor de waarde van r, voor een afkoeling = O een bedrag

27 27= — è. Deze waarden zijn voor T z=z 1\ gedaald op Va ^ en — &.

Door elimiüatie van T vindt men voor de meetkundige plaats der

punten van maximumafkoeling in het p^v diagram

a 2 ü — 3 6

V
b

Stelt men — = (> (densiteit), dan vindt men de parabool
r

b

2 1

welke /» = O geeft voor (v = O en i>
= - — . De maximumwaarde

3 b

1
. a

van />, welke bij q = — gevonden wordt, is gelijk aan —— of

= 9 pi. Bij lucht (dat wij eeuvoudigheidshalve hier als enkelvoudige

«tof behandeleu) bedraagt deze minimumdruk 9X30=351 atmosferen.

Tot het bestaan van een dergelijke parabool voor de punten, waar

pv minimumwaarde heeft, is uit de waarneming omtrent (pv) van

Amaoat door Beltuami besloten.

Voor de punten, waarvoor de afkoeling = O is, vindt men

a 2ü~ö

of

P = T ^1^-

p = ^- (2 (>-6 (,^),

Dus ovenoens een parabool in het p, (^ diagram.

Door eliminatie van r, verkrijgt men een betrekking tusschen pi

eu Tl , welko do volgende gedaante heeft

:
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^^ ^*L ^ 27 rj L ^ 27 r.

De maximumwaarde van pi vinden wij bij J'=3 JT^, en zooals

hiervoor reeds opgegeven is, gelijk aan 9 p^. Dus bij lucht

9 X 39 = 351.

Voor T= 2 Tx vinden wij pi = 304 atmosferen, en voor

T= T, p,= lOO

De standvastige waarde welke in den toestel van Linde gekozen

is, kan geacht worden het arithmetisch midden te zijn, van wat de

gunstigste druk zou zijn aan het begin en aan het einde van het

proces.

Maar tegelijk kunnen wij uit de omstandiglieid dat pi een functie

van Tl is, besluiten dat oen machine, welke theoretisch volmaakt

werken zou, den druk p^ zou moeten kunnen regelen naar de tem-

peratuur welke in do binnenste spiraal heerscht.

De getallenwaarden van den druk, en de temperatuurgrenzen welke

gevonden zijn, zullen met de gebezigde toestandsvergelijking veran-

deren. Maar al kan dus tengevolge van de onvolkomenheden der

toestandsvergelijking de absolute juistheid der getalwaarden niet ge-

waarborgd worden, zoo kan toch wel aangetoond worden, dat uit

elke toestandsvergelijking, die behoorlijk rekenschap geeft van den

proefondervindelijk gebleken gang van het product ƒ>», het bestaan

van een druk, waarbij de afkoeling gelijk aan O is, volgt, en dus

ook het bestaan van een druk, waarbij de afkoeling maximumwaarde
heeft. Zoolang nl. />i t'j -< />2 1'2 is, zal de resulteerende uitwendige

arbeid de afkoeling bevorderen. Met een druk, waarbij pii'i minimum
waarde heeft, is deze invloed het grootst. Is piv^ weder gelijk />2V2

geworden, dan is de afkoeling even groot als bij geheele vrije uit-

zetting het geval zou zijn. Maar bij nog grooteren druk stijgt pi i^i

boven p^ ^2 en onbeperkt tot een limietwaarde, welke c» is; zoodat

elke afkoeling, welke het onmiddellijk gevolg der vrije uitzetting

zou zijn, door dat bedrag van Pi^^— p^v^ kan worden tenietgedaan.

Eerst wanneer wij ook voor de afkoeling bij vrije uitzetting een

oneindig groote waarde zouden aannemen, zou de bovenstaande rede-

neering niet overtuigend zijn. Maar dat zal door niemand aange-

nomen worden.

Wij kunnen de maximumafkoeling onder de volgende eenvoudige

gedaante brengen :

2 273 2a
2^1-2^3 = r (—

)

31
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of

of

2 273 2a
( ^ _ l/" 4 ^i

j

27T;« (. lX'"4 57/2
^ - 2 m cp

'^
27 T^

Hieruit vinden wij bij T^ = 2T^^e waarde van 55°.

Eigenlijk moeten wij van deze 55° een zeker bedrag aftrekken,

omdat de tegendruk p.2 niet verwaarloosd mag worden. Stellen wij

dit op 0,265 X 20. Dan kunnen wij de afkoeling, als de tegendruk

20 atm. bedraagt, en pi de gunstigste waarde heeft, bij T^z=z2 T^

op 50° stellen. Yolgens de benaderde formule zouden wij ruim 75"

vinden.

Bij afnemende waarde van T^ neemt de maximumafkoeling toe,

(
-1/^4 Tl J2

daar !
l — |/ of ¥~\ ^^^ "^^ afneemt.

Schrijven wij

T,-T,^ 27 (^ \^~^~^\
T^ 2mcp\ ^ 27 tJ

dan blijkt dat voor alle gassen waarvoor m Cp evengroot is, en dit

T
is voor alle twee-atomige het geval, als

-J-
dezelfde waarde heeft,

ook • evengroot is.

Schrijven v^ij

*» cp (^1-^2)^ 27 ( 1

/"
^"^r

Tjt 2 / ^27 T^

T
dan besluiten wij, dat bij gelijke waarde van -~

, voor alle stoffen

de bij de uitzetting vernietigde warmte een gelijke fractie is van

Tfc of 7'j , en dus van de levende kracht der progressieve beweging.

Het behoeft nauwelijks opgemerkt te worden, dat als de uitzetting

langH adiabatischcn weg had kunnen plaatsgrijpen, de afkoeling

veel aanzienlijker zou geweest zijn.

Uit de toestandsvergelijking:

("+>) ("-'') = ^'''
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volgt voor de gedaante van de isentroop:

(, + ^) („_,)'= c,

waarin •/. de waarde van (— j voorstelt bij oneindige verdunning.

Door eliminatie van j> vindt men T[y — J)"— i = Cj.

Neemt men 2\ = 2 T/. en voor pj de waarde voor de grootste afkoe-

ling volgens het proces Xi = Xa, dus tj = 2,2 6, en voor rg een

waarde, die met pi = 20 atm. overeenkomt, dan zou bij die eene

uitzetting de lucht reeds tot vèr beneden het kritisch punt zijn

afgekoeld. Lord Rayleigh heeft er reeds op gewezen, dat het Linde-
proces zou kunnen verbeterd worden door van het uitzettende gas

meer arbeid te vorderen. Een inrichting te vinden, die een isentro-

pisch proces meer nadert, dan in het LiNDK-apparaat geschiedt,

blijft dus wenschelijk.

Wiskunde. — De Secretaris biedt, namens den Heer Schoute
voor de Werken der Akademie eene verhandeling aan, getiteld

:

„Les hyperquadriques dans Vespace d quafre dimensions.

Etude de (jéoméirie énumcndivey

Wiskunde. — De Heer Jan de Vries biedt voor het Verslag:

een opstel aan, getiteld : ^^Ruimtekrommen van den vijfden

graad en het eerste geslacht.
^^

1. Door centrale projectie kan een ruimtekromme van den vijfden

graad en het eerste geslaclit omgezet worden in een vlakke kromme
van den vijfden graad met vijf dubbelpunten. Derhalve komen in

elk punt der ruimte vijf koorden of bisecanten der ruimtekromme

-^5 samen.

AVordt het projectiecentrum op i?5 genomen, dan verkrijgt men
een kromme van den vierden graad met twee dubbelpunten. Hieruit

blijkt, dat men door elk punt van i?5 ticee trisecanten kan trekken.

2. De bisecanten, welke op de willekeurige rechte l rusten, vormen

een oppervlak .//, waarop / een vijfvoudige lijn is. Daar nu in elk

door l gebracht vlak tien koorden liggen, is het regelvlak yl van

den graad vijftien.

31*
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Behalve de viervoudige kromme li^ bevat yi een dubbelkromme,

waarvan wij den graad zullen bepalen.

Liggen de punten Ai (i= 1, 2, 3, 4, 5) met l in een vlak, dan

behooren de vijftien punten B ^{A{Ai: , AiAm) tot de bedoelde

dubbelkromme.

Om te vinden hoeveel punten B op l zijn gelegen, voegen wy

, aan het snijpunt van l en AiAj; de punten toe, welke l gemeen

heeft met de rechten AiAm, A,nAn en AnAr^ de punten van l

worden daardoor gerangschikt in een verwantschap (15,15). Twee

aan elkaar toegevoe<:de punten kunnen slechts dan samenvallen,

wanneer een punt B op l ligt. Met zulk een punt komen in de

verwantschap nog dertien punten overeen, die van B verschillen;

das vertegenwoordigt B twee coïncidenties. Derhalve bevat l vijftien

punten B en is de bedoelde dubbelkromme van den dertigsten graad.

3. Als l een punt *S met /?5 gemeen heeft, splitst yly^ zich in

den kegel van den vierden graad, die R^ uit S projecteert, en in

een oppervlak ^/n, waarop -R5 een drievoudige kromme is, terwijl

/ een vijfvoudige lijn blijft. Uit een eenvoudige beschouwing volgt

verder, dat de dubbelkromme nu van den achtsten graad is.

4. Gaat / over in een bisecante i, dan scheiden zich twee kegel-

vlakken af. Het overgebleven regelvlak J^ heeft de viervoudige

rechte b en de dubbelkromme ^^5. De dubbelkromme {B) vervalt hier.

Wordt elk der drie met b in een vlak gelegen punten van R-^

toegevoegd aan de koorde, welke de overige twee verbindt, dan zijn

de bisecanten van het regelvlak ^7 daardoor in projectief verband

gebracht met de punten van 7?5.

Een willekeurige vlakke doorsnede van J^ is dus, evenals A'5,

van het eerste geslacht, moet dus veertien dubbolpunten of daarmede

gelijkwaardige singulariteiten bezitten. Nu heeft deze snijkromme

vijf dubbelpunten op Rr, en een viervoudig punt op b. De ontbre-

kende drio dubbelpunten kunnen blijkbaar slechts vertegenwoordigd

worden door een drievoudig punt, dat afkomstig is van een drie-

voudige beschrijvende lijn van y/7, dus van een trisecante der

ruimtekromme.

Een bUccanic wordt dus, hniicn 7?5, slechts door (fén trisecante

gesneden.

5. Daar b in elk van haar BteuDpuntcn twee trisecauten ontmoet,

vormen de trinecanten van U^ caw regelt la}c\'l\\iiXi ({{nwvjfden graad,

waarvfin If, diibbclkrommo is. Pn.ir 7', hlijkbiinr geen andere dub-
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belkromme kan hebben, is ook dit oppervlak van het eerste geslacht.

Op een trisecante t rusten in elk van haar punten twee bisecan-

ten, terwijl elk door t gelegd vlak een koorde bevat. Alle deze

bisecanten vormen dus een kubisch regelvlak v/3 met dubbelrechte t.

De enkelvoudige richtlijn m is blijkbaar een unisecante van K5.

Op het door u bepaalde regelvlak yfu maakt t natuurlijk deel uit

van de boven genoemde dubbelkromme.

De dubbelpunten der involutie, welke de rechten van -^3 op u

insnijden, leveren elk twee samenvallende koorden ; u is bijgevolg

de doorsnede van twee dubbelraakvlakken.

0. Een kegelsnede Q^, welke met /^s vijf punten gemeen heeft,

wordt door geen trisecante in een buiten /?5 gelegen punt gesneden;

immers in haar steunpunten heeft zij tien punten met 1\ gemeen.

Het oppervlak r dat gevormd wordt door de kegelsneden Q2,

waarvan de vlakken door de rechte c gaan, wordt door elke trisecante

in drie punten gesneden ; r is dus een kubisch oppervlak.

De rechte c ontmoet vijf op 7^3 gelegen trisecanten, dus ook vijf

tot dit oppervlak belioorende bisecanten. Daar c door de Q.2 van i^

in een involutie gesneden wordt, zijn er twee kegelsneden Q2, die

haar aanraken.

Wanneer c overgaat in een unisecante, dan is haar steunpunt S

een dubbelpunt van Tg. Door -S gaan behalve c nog vijf rechten

van r^] twee daarvan zijn trisecanten, de overige drie moeten

bisecanten wezen, welke door de andere op c rustende trisecanten

aangevuld worden tot ontaarde kegelsneden Q,.

Wordt c koorde, dan heeft I\ twee dubbelpunten, die elk twee

tot 7^3 behoorende bisecanten en twee eveneens op het oppervlak

gelegen trisecanten dragen.

Is eindelijk c een trisecante, dan gaat F^ over in het boven ge-

vonden regelvlak ^3.

Dus: Alle kegelsneden Q.2^ welke een gegeven rechte twee maal

snijden^ vormen een kubisch oppervlak.

7. De kegelsneden Q^,^ die door h?t willekeurig gekozen punt P
gaan, vormen een kubisch oppervlak IJ^ met dubbelpunt P.

Immers door F en het op R-^ gelegen punt 5 gaat slechts een Q2,

want op het door PS bepaalde kubisch oppervlak 7^3 is PS een

enkelvoudige rechte. Hieruit volgt, dat ^5 een enkelvoudige kromme
is van het oppervlak 11, zoodat dit door een trisecante in drie

punten gesneden wordt. En daar een door P getrokken rechte in



( 454 )

het algemeen met slechts een Qz twee punten gemeen heeft, waarvan

er een in F ligt, is P een dubbelpunt van Tl^.

Op dit oppervlak liggen de vijf bisecanten, die in P samenkomen,

benevens de vijf trisecanten, die hen lot kegelsneden Q^ aanvullen.

De quadratische kegel, welke door deze vijf koorden bepaald wordt,

snijdt //g volgens een rechte p, waarop de genoemde trisecanten

moeten rusten
; p heeft derhalve geen punt gemeen met Rr,. Daar

verder elke willekeurige rechte uit P slechts een Q2 van i/3 bepaalt,

moeten de vlakken der op IJ^ gelegen kegelsneden Q2 een bundel

vormen; de vlakken der boven genoemde ontaarde Q2 gaan door p,

dus is p de as van dien bundel. De overige tien rechten van Us
zijn blijkbaar unisecanten van P-o.

8. De door P bepaalde as p kan niet tot een tweede oppervlak

7/3 behooren, want de vijf op p rustende trisecanten bepalen met

p de bisecanten, die elkaar in P snijden.

Als P op R^ ligt, is p geheel onbepaald.

Neemt men P op een trisecante «, dan gaan door dat punt twee

bisecanten, die met t kegelsneden Qz vormen; de as p valt dus

langs t, wat trouwens ook hieruit volgt, dat 11^ dan in het bij t

behoorende oppervlak yï^ overgaat.

9. Laat men P de rechte «i doorloopen, dan beschrijft de as p
een kubisch regelvlak A3, waarvan a^ do enkelvoudige richtlijn is.

Immers, zijn P' en P" de snijpunten van a^ met een Q2, <^an ligt

deze kegelsnede op de bij P' en P" behoorende oppervlakken i/3'

en üg"; haar vlak bevat derhalve de overeenkomstige assen ;>' en p".

Tot Lz behooren blijkbaar de vijf trisecanten, die op ai rust en

in hun steunpunten wordt R-^ door A3 gesneden. Zij ontmoeten

verder de dubbelrechte erg van A3.

Deze trisecanten liggen tevens op het regelvlak A3' dat a^ tot

enkelvoudige richtlijn heeft; op dit oppervlak is a^ blijkbaar de

dubbelrechte.

De rechten Ui en «2 ^i/'»
^'ws aan elkaar toegevoegd in een weder-

keerige overeenkomst.

lë ai zelf een as, dan bevat elk door deze rechte gebracht vlak

slechts een as ;>, die van a^ verschilt, liet oppervlak A3 wordt dan

eon regelvlak ?aa Cayley en ag valt samen met a^.

In de bedoelde overeenkomst (Oi, aj) is derhalve elke as aan zich

zdf toegevoegd. Dit geldt natuurlijk ook voor alle trisecanten^ omdat

deze bwc'houwd moeten worden als assen van elk han^ punten.
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10. De vijf trisecanten, welke door ai en door 02 gesneden

worden, liggen ook op het door a^ bepaalde oppervlak 7^3 ; dit bevat

dus tevens de rechte oo.

De beide met a^ in een vlak « gelegen assen p' en p' snijden

elkaar derhalve in het punt O, dat de door cj bepaalde kcgelsnede

Q2 met a2 gemeen heeft.

Uit de wederkeerige betrekking tusschen aj en 02 volgt nu, dat

1\ ook alle Qa bevat, waarvan de vlakken door «2 gaan. Op «3

rusten dus vijf tot F^ behoorende bisecanten.

Noemen we, in overeenstemming met een bekende notatie, de

vijf trisecanten achtereenvolgens 63, 64, 65, b^ en C12, dan worden de

vijf bisecanten, welke op a^ rusten, door C]3, e^ C15, cj^ en tg aan-

gewezen, en ontmoet ag de bisecanten C23, ^24, C25, e^a en b^. Het

is gemakkelijk in te zien, dat de overige tien rechten van Ts, n.1.

«3. «4» «5» «c» <^34» ^'35, C30, 045, f40, C56 elk een punt met /?5 gemeen

hebben.

11. Laat P eenig punt zijn van de Q2, die oi in P* en P"

ontmoet. Nu moeten de assen p en p' elkaar op Q2 snijden; p
zal dus gaan door het snijpunt O van p' en p".

Bij gevolg gaan de assen p^ die in een vlak a liggen^ door een

punt O van de door (o bepaalde kegelsnede Q^.

Daar, zooals boven bleek, O de rechte 02 doorloopt, wanneer (o

om aj wentelt, zijn O en « nulpunt en nulvlak met betrekking tot

een lineair complex^ waarvan a^ en ag toegevoegde rechten^ de assen

p en de trisecanten t stralen zijn.

12. Daar de kegelsneden Q3, die R., in P en P' snijden, een

kubisch oppervlak vormen, ontmoet een rechte ^, die a punten met

Rft gemeen heeft, (3—«) door P en P' getrokken krommen Q2.

R-a is dus eeü (3—of)-voudige kromme van het oppervlak f^, dat

de Q2 bevat, welke door P gaan en op l rusten. Daar nu een

trisecante geen dier kegelsneden buiten Rr, ,kan ontmoeten, is 4^

een oppervlak van den graad 3 (3

—

a).

Van de 3 (3— er) punten, welke * met de /:?-8ecante »» gemeen

heeft, liggen er /? (3 — u) op R-^. De overige (3 — a) (3 — ft) snij-

punten bepalen even zoo vele kegelsneden Qg? die op Z en op wi

rusten en tevens door P gaan.

Hieruit volgt dan weder, dat alle door l en m gesneden Q2 een

oppervlak ^ zullen vormen, waarop ^5 een (3— a) (3—/y)-voudige
kromme is. Maar dan moet V een oppervlak van den graad

3 (3-a) (3-/?) zijn.
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Merken wij nu op, dat een /-secante n door ^ in (3

—

a) (3

—

/3) /
op i?5 gelegen punten, dus in (3—«) (3— /?) (3

—

y) buiten deze

kromme liggende punten wordt gesneden, dan blijkt, dat drie

rechtetij die achtereenvolgens a, (i en y 'punten met R^ gemeen

hebbefij (3—a)(3—/?)(3—/) op hun rustende kegelsneden Q2 bepalen.

Drie willekeurige bisecanten ontmoeten dus slechts één kegelsnede Q^.

13. Laat C^ een kegelsnede zijn, die met R-^ geen punt gemeen heeft.

Het oppervlak 11^, waarvan het dubbelpunt P op C^ ligt, snijdt

deze kromme nog in vier punten P'
;
derhalve is C^ een viervoudige

kromme van de meetkundige plaats ^ der kegelsneden Q.?, die elk

twee punten met Cg gemeen hebben.

De kegelsnede Qg, die in het vlak </^ van C^ ligt, behoort zesmaal

tot de doorsnede van 2 met 0.

Daar verder elke in ^ gelegen bisecante van R-a een Q^ van -S"

bepaalt, is dit oppervlak van den graad 4X2 + 6X2 + 10= 30.

Door het in ^P gelegen punt Sk van R-^ gaan tien ^2 van -S'so, n.1.

de vier kegelsneden, welke door de koorden S^Si bepaald wordenen

de zesmaal te lellen Q27 die alle punten Sk bevat. Derhalve is R-^ een

tienvoudige kromme.

Ontaardt C^ in twee rechten l en ?«, die elkaar in P snijden, dan

bestaat de meetkundige plaats uit het kubische oppervlak i/3, dat

bij P behoort, en het oppervlak V^s? gevormd door de kegelsneden

Q2, die op l en m rusten. En nu is R-^ volgens 12. een negenvou-

dige kromme van ^^27 en volgens 7. enkelvoudig op 7/3, dus, in

overeenstemming met het bovenstaande, tienvoudig op -2*3^ ^ f27 + ^h'
Wanneer C^ met R-^ u punten gemeen heeft, vindt men op over-

eenkomstige wijze, dat de kegelsneden Q2, welke Cg in twee niet

op Rr,
» gelegen punten ontmoeten, een o})pervlak vormen van den

graad */2(4—a)(5— «), waarop R^ een kromme is van de veelvoudig-

heid V2(4— /jr)(5— ar), terwijl C^ een (4—a)-voudige lijn is.

14. Wij /,ull«!n nog bepalen hoeveel kegelsneden Q^o^ de «-kegel-

snede C«, de /y-kegelsnedo D^ en de /-kegelsnede Vig rusten.

Het üppervhik A dor kegelsneden Qg, die R^ in P en P' snijden,

heeft met Cj (6—a) punten gemeen. Derhalve is R^ een (6—a)-voudige
kromme van de meetkundige; plaats der Qa, die door P gaan en C^

ontmoeten ; dit oppervlak is dan van den graad 3 (6— or).

Van zyn doorwnedcn roet D^ liggen er (O—«)(G—/ƒ) buiten ffs,

waaruit blijkt dat R„ een (6—«)(6—/?)-voudige kromme is van liet

oppervlak der Q« die op Tg on f\ rusten ;
dit Inatste oppervlak is

dan vim don graad 8(0—«)(0—/ƒ).
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Bijgevolg zijn er (6—«) (6—/?) (6—/) kegelsneden Q^, die met elh

der kegelsneden Co, De,, E^ ('én punt geween hebben.

In het bijzonder worden drie icillekeurige kegelsneden Q.2 slechts

door één Q^ gesneden.

Sterrenkunde. — De Heer E. F. van de Sande Bakhüyzen

biedt eene mededeeling aan van den Heer C. Sanders:

Bepaling der geografische breedte van Ambriz en van San

Salvador in Portugeesch West-Afrika.

Gedurende een verblijf van vei'scheidene jaren op de Westkust

van Afrika hield ik mij in mijn vrijen tijd zooveel mogelijk bezig

met geografische opnemingen en phiatslepalingen. Te voren kon

ik voor dit doel, behalve een vrij onnauwkeurigen theodoliet welks

aflezing niet verder dan tot volle minuten ging, alleen een sextant

gebruiken. Nu echter heb ik mij, in overleg met Dr. E. F. van de

Sande Bakhuijzen, die mij reeds geruimen tijd met raad en daad

bijstond in mijne pogingen om op dit gebied iets bruikbaai-s te leveren,

een voor dit doel geschikt univei-saal instrument aangeschaft, waardoor,

naar ik hoop, mijne waarnemingen in de toekomst een aanmerkelijk

hoogeren graad van nauwkeurigheid zullen bereiken.

Intusschen zijn er onder de vroegere waarnemingen reeds eenige,

welker mededeeling wellicht gewenscht is, met het oog op de groote

onzekerheid, die nog steeds bestaat omtrent de juiste ligging van

verscheidene plaatsen iian Afrika's Zuidwestkust.

Hier zal ik mijne waarnemingen mededeelen ter bepaling van

de geografische breedte van Ambriz en van San Salvador beide in

Portugeesch-West-Afrika (Congogebied).

I. Breedtebepaling van Ambriz.

De waarnemingen werden gedaan met een sextant van Wegen er

met nonius-aflezing tot 10", en een kwikhorizon ; verder werd een

chronometer naar middelbaren tijd gebruikt. Waarnemingen ten op-

zichte van den zeehorizon verricht, alsmede eenige uitgevoerd met

bovengenoemden kleinen theodoliet blijven wegens mindere nauw-

keurigheid onvermeld.

De fouten van den sextant werden door Dr. Kaiser te Leiden

bepaald als volgt

:

^
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bij 0°
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Ten einde eene standvastige waarde voor de declinatie der zon

te mogen gebruiken, weiden de uurhoeken gerekend van het oogen-

blik der grootste hoogte berekend naar de formule

:

Iq = 0.255 {tangcp — tavgo)
dt

waarin «^ , de uurhoek der grootste hoogte, in tijdseeunden uitge-

drukt is, en — de verandering der zonsdeclinatie in één uur
dt

voorstelt, in boogsecunden uitgedrukt.

De waargenomen hoogten werden verbeterd voor refractie, paral-

laxe en halve middellijn. De zonsplaatsen enz. werden ontleend aan

de Connaissance des Temps.

Voor den tijd der waarnemiugen en het gebruikte deel van den

sextant werd gevonden:

Stand chrouomeler tot M. loc. tijd

Jadexcorrectie sextant

Corr. V. verdeelingsfout

Temperatuur

fiarometerstand

Doorgangatijd zon (M. loc. tijd) T

Uurhoek der grootste hoogte /,

Declinatie zou voor ^-j-'o

4- 46 43» .4

— rss"

-f 25"

27° C.

760 ra.M.

Ilu56uil39

— 4».

6

-f 17° 44' 43".

5

De afzonderlijke waarnemingen en hare uitkomsten zijn saamgesteld

in onderstaande tabel, die geene nadere toelichting behoeft.

lUnd
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Daaruit volgt

:

Breedte gemidd. naar onderrand — 7° 50' 4".

2

f » f bovenrand ' 49 51.9

Gemiddelde uitkomst — 7° 49' 58".

O

Verschil bovenrand—onderrand -|- 12".

3

Uit deze uitkomsten, in verband met die der 2® reeks, blijkt duidelijk

dat eene constante persoonlijke fout in de opvatting van den zons-

rand tot een merkbaar bedrag aanwezig is, en als gemiddelde waarde

daarvan wordt uit beide reeksen samen 5".3 gevonden. Verbetert men de

afzonderlijke uitkomsten voor dit bedrag, dan verkrijgt men als middel-

bare fout van eene instelling =fc 5".8 en als die der einduitkomst ± T'.S.

De werkelijk daarin te vreezen fout is echter grooter, daar eene on-

juistheid in de indexcorrectie op alle waarnemingen gelijkelijk overgaat.

Neemt men aan dat deze op 5 instellingen berust (zie boven), en stelt

daarnaar als middelbaar bedrag harer fout ± 5".8 X I/V5 = ± 2".C,

dan wordt de totale middelb. fout ± 3".2. Verder heeft, wegens de

niet symmetrische ligging der waaVnemingen ten opzichte van den

meiidiaan, eene fout in den chronometer-stand ook invloed op het

eindresultaat. Behalve uit den regelmatigen gang van den chronometer

in liet beschouwde tijdvak, volgt echter ook uit de goede overeen-

stemming der uitkomsten uit het eerste en het laatste paar instel-

lingen, nl. 58".3 en 58".C, dat die fout waarschijnlijk niet groot is.

Eene fout in den tijd van 2* zou de gevonden breedte mot 3 ".5

veranderen.

2. Circummeridiaanshoogten der zon op 14 Mei 1894.

De bepalingen werden op dezelfde wijze herleid als die van 10

Mei 1893. De zonsplaatsen enz. werden ditmaal ontleend aan den

Nautical Almanac, welks grondslagen overeenkomen met die der

Oonn. d. T. Tijdsbepalingen gaven de volgende chronometer-standen

en dagel. gangen :

12 Jan. I80i 4- 43m44x.76
— O» .80

20 April , 4- 42 21 .80
— O .09

S2 Mei -f 41 65 .00
— 2 .01

18 Juli 4- 40 11 .20

Voor don tijd dor wmirnemingen en het gc^bruikle deel van den

•exUint werd govondon :
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Stand chronometer

Indexcorrectie sextant

Corr. V. verdeelingsfout

Temperatuur

Barometer

Doorgaugstijd zon T

Uurboek der grootste hoogte t^

Declinatie jsou voor T-\-tf^

-f 42m 3s . 6

— 1' 50"

+ 25"

27°

760 mM.

Ilu56m9ü.4

— 4".

4

+ 18° 41'1C".1

De afzonderlijke waarnemiiigeu eu hare uitkomsten volgen hieronder :

K;ind.
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Daaruit volgt

:

Breedte gemiddeld volgens onderrand — 7° 50' 8". 05

t K » bovenrand 49 59 .25

Gemiddelde uitkomst — 7° 50' 3".

6

Verschil bovenrand— onderrand -\- 8".

8

De waarde nu gevonden voor de fout in opvatting- van den zons-

rand sluit dus vrij goed met die welke bij de Ie reeks gevonden werd.

Verbetert men ook ditmaal de afzonderlijke uitkomsten voor het

gemiddelde bedjag dier fout 5". 3, dan volgt als middelbare fout van

ééne instelling ± 8".3 en voor het gemiddelde der 20 instellingen

± r'.9. Voegt men daarbij weder als middelb. fout der indexcor-

rectie ± 8".3 X 1/ Vó = =t 3".7, dan zou de totale middelb. fout ± 4".1

bedragen. De onzekerheid in den chronometerstand is misschien wat

grooter dan voor 10 Mei 1893, hoewel de groote versnelling waar-

schijnlijk eerst na 22 Mei, met het intreden van het koudere jaar-

getijde, begonnen is. De symmetrische ligging der waarnemingen

maakt echter in ieder geval dat eene fout in den tijd zeer geringen

invloed heeft op de einduitkomst.

Waarschijnlijk zijn de instellingen voor de bepaling der indexfout

in werkelijkheid steeds nauwkeuriger dan de hoogte-instellingen op

den kwikspiegel, en, neem ik aan den anderen kant de mogelijke

onzekerheid in den tijd in aanmerking, dan geloof ik de nauwkeu-

righeid mijner waarnemingen niet te overschatten, wanneer ik als

middelbare fout, zoowel van de uitkomst van 10 Mei 1893 als van

die van 14 Mei 1894, ± 5" aanneem.

3. Culminatiehoof/ten der zon en van a Crucis.

In de 3« plaatfi werd een aantal malen de grootste hoogte der zon

vn cons die van cc Crucis gemeten.

De waarnemingen op de zon betreffen uWc den onderrand, daar

de gr(K>tHte hoogte nn;t sextant en kwikhoiizon voor dien rand het

gcmakkcdijkHt on zekerst gemeten wordt; vóór de culminatie ver-

wijderen «lan nl. <le beelden zich van elkander.

IIicron<ler volgen de verrichte waarnemingen en hare uitkomsten.

De kolom „(Jorr." bevat de som van indcixcorrectie en corn^jtie voor

vnrdeclingMfout De declinatios en de semi-dianuïter en parallaxe der

/"u werden v<H»r 1893 min de ConnaisHanee des Temps, voor 1894

aan don Nuutieal Almanac ontleend.
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Datum.
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- 7° 50' O"

welke waarde waarschijnlijk binnen enkele secunden juist zal zijn.

De reductie daarvan op het havenlicht bedraagt volgens het plan

van „Port Ambriz" op de Engelsche Admiraliteitskaart : „Cape-

Lopez-bay to St. Paul de TiOanda" + 12" ± 2" (het plan is niet

gegradueerd), waardoor de breedte van het havenlicht wordt

:

— 7° 49' 48"

De genoemde kaart geeft daarvoor aan : — 7° 52' 9", dus 2' 21" te

veel zuidelijk.

II. Breedtebepaling van S. Salvador do Congo.

Eenige waarnemingen werden ook verkregen omtrent de breedte

van San Salvador, de oude hoofdplaats van het vroegere koninkrijk

CJongo. Zij werden verricht vóór de factorij der N. Afrik. Handels-

venn., welke ongeveer 1* Kilom. benoorden het centrum van den

heuvel ligt, waarop de stad gebouwd is (562 m. boven den

zeespiegel;.

Alleen de volgende culminatiehoogten werden waargenomen.

Datum.
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Scheikunde. — De Heer Franchimont biedt voor de Boekerij

der Academie de dissertatie aan van Dr. P. J. MüNTAGNE

getiteld: „De werking van reëel salpeterzuur op de drie

isomere chLoorhenzoëzuren en eeniije hunner derivaten ^'^ en

licht den inhoud op de volgende wijze toe.

Aanleiding tot den arbeid van den Heer Montaon E waren onder-

zoekingen van VAN iioMiJUROH in 1885 en van Taverne in 1897

en 1898. Van Rombüroh had het benzamide en zijne beide methyl-

derivaten bij de gewone temperatuur met salpeterauur behandeld en

gevonden, dat zij zich gedeeltelijk anders gedragen dan aliphatische

amiden en methylamiden onder dezelfde omstandigheden, hetgeen

aanvankelijk, in verband met andere feiten, werd toegeschreven aan

de meerdere nogativiteit der aromatische atoomgroep. Daar echter

bij de aromatische lichamen tevens nitreering in de kern plaats heeft

deed zich 1* de vraag voor of het veranderen der carboxylgroep in

de eenvoudige of gemethyleerde amidegroep invloed had op de plaats

waar de nitrogroep zich begeeft. Nu heeft de ervaring omtrent

nitreeiing van aromatische stoffen geleerd dat de NO2 groep zich

dikwijls op meer dan eene plaats begeeft, hoofdzakelijk op eene en

tevens in mindere hoeveelheid op andere, en dat dit o. a. met de

temperatuur, wiiarbij de reactie plaats heeft, samenhangt zoodat door

verlaging daarvan de vorming van het bijproduct soms afneemt of

ophoudt. Taverne constateerde dan ook, dat de temperatuur en de

duur der inwerking van het salpeterzuur invloed hadden op 't resul-

taal. Wil men dus den invloed door de verandering in den zijketeu

teweeggebracht nagaan, dan is het wenschelijk de proeven steeds bij

dezelfde temperatuur, het liefst bij lage, te nemen. Door het intreden

der nitrogroep verandert echter de negativiteit der benzolrest en wel

in verschillende mate, afhankelijk van de plaats door de nitrogroep

ingenomen. Daar nu de meer of mindere negativiteit dezer rest

invloed kan uitoefenen bij de werking van het salpeterzuur op de

zijketen, was het van belang 2*^ eens te onderzoeken wat het resul-

taat zou zijn als men langs anderen weg de negativiteit der benzol-

groep veranderde. De Heer Montagnë koos de verhooging der nega-

tiviteit door chloorinvoering en onderzocht daarom bij de drie isomere

chloorbenzoëzuren de werking van salpeterzuur bij 0° en eveneens

op hunne meth\ lesters, amiden, methyl- en dimethvlamiden. Taverne
toch had geen verschil gevonden in de nitreering bij 0° van benzoë-

zuur en den mcthylester, wel bij die van het amide. Eerst onlangs

heeft HoLLEMAN djor nauwkeuriger onderzoekingen aangetoond dat

ook de nitreering van den methylester eenig^zins verschilt van die

32
Verslagen der Aldeeling Nutuurk. Dl. VIII. A". 1899, l'JUO.
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van het zuur. Terwijl de negativiteit van den benzolkern door het

chloor verhoogd was werd die van den zijketeu door het invoeren

van methyl verlaagd.

Nu is het ook bekend dat bij aromatische lichamen de groepen

in orthostand dikwijls grooteren invloed op elkander hebben dan in

anderen, en het is gebleken dat die invloed soms minder van den

aard der groepen dan wel van den stand afhangt, zoodat hetzelfde

verschijnsel, b.v. het bemoeilijken of verhinderen van eene reactie

bij een der groepen door de andere, zoowel door een negatieve als

door een positieve kan worden teweeggebracht ; verschijnselen van

dezen aard — van sterische hindernis — zooals men het noemt, zouden

zich ook hier kunnen voordoen en moesten dus in het oog gehou-

den worden.

Een twintigtal onbekende verbindingen, die voor dit onderzoek

noodig waren of erbij ontstonden en dan ter identificeering nog

langs anderen weg gemaakt moesten worden, zijn in de dissertatie

beschreven.

Overziet men nu de verkregen resultaten, dan blijkt vooreerst,

dat de gevolgde wijze van nitreering (met reëel salpeterzuur bij 0°),

bij het nitreeren der zuren zelf geen groote verschillen heeft opge-

leverd met andere methoden. De hoofdproducten althans waren

dezelfde, maar er is niet nagegaan of hunne relatieve hoeveelheid

dezelfde was. Als bijproduct kreeg hij bij het o-chloorbenzoëzuur een

tweede mononitrodfrivaat, dat niet verder onderzocht is, maar niet

zooals HüBNKR (door rookend salpeterzuur en zachte verwarming)

een dinitroderivaat.

De methylesters leverden als hoofdproduct de estei's derzelfde

jiitrozuren, die uit de vrije zuren als hoofdproduct waren verkregen

;

de bijproducten en hunne hoeveelheden zijn niet nader nagegaan,

en evenmin de invloed der temperatuur op de nitreering. De resul-

taten van het nitreeren der amiden en methylamiden bij O** stemmen

in zooverre overeen met die welke Tavkrne verkreeg bij benzamide,

phenylacetamido, phenylpropionamide en hunno methyldcrivaten, dat

n.l. de plaatH wjuir de nitrogroep zich begeeft dezelfde is als in

bet hoofdproduct der nitreering van do vrije zuren. Maar Tavernk

kreeg uit het benzamide aUeen in-nitroderivaat terwijl het benzoë-

zuur m- cii o- gaf; bij het pli(mylacetami(Ui en phcMiylpropionamide

alleon paranitroderivuat terwijl (h; zuren para- en ortlio- gaven,

eveneens bij de methyl* en diniethylamiden.

Vcrdflr Boh'Jnt er een vrij groot verschil te zijn in den tijd noodig

voor volledige ti'treering. liet lijkt alsof de anii(i(;n im nnUliylami-

dcn minder «nel geiiitreord worden dan de corr(>.sp(>n(icoren<l(; zuren
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en zelfs, dat er nog verschil is tussehen de overeenkomstige derivaten

der drie isomere chloorbenzoëzuren.

Het blijkt ook, dat de bestendigheid der amiden en methylamiden

van de verschillende chloornitrobcnzoëzuren tegen salpeterzuur bij

0° niet even groot is. Het onbestendigst zijn de derivaten van het

4 chloor- 3 nitrobenzoëzuur, dat volgens Blthmann het zwakste der

drie chloornitrobcnzoëzuren is. Opmerkelijk is het, dat dit zuur ook

het eenige der drie is waarin geen der groepen in orthostand met

de zijketen staat en het moeilijker aangrijpen door salpeterzuur van

de amiden der beide andere zou misschien, gedeeltelijk althans, aan

den orthostand van chloor of nitrogroep, dus aan stcrische hindernis,

kunnen worden toegeschreven. Uit de methylamiden van 3 chloor-

6 nitro- en van 4 chloor- 3 nitro-benzoëzuur werd het methylni-

tramide verkregen, uit het 2 chloor- 5 nitrobenzoëzuur, het eenige

dat het chloor in orthostand heeft, niet.

De werking van het salpeterzuur bij gewone temperatuur op de

amiden en hunne methylderivaten had tot reRultaat, dat de amiden

zooals gewoonlijk stikstofoxydule nevens nitrozuur, de methylamiden

stikstofoxydule, methyfnitraat en nitrozuur, de dimethylamiden, nitro-

zuur en dimethylnitramine gaven. De nitrozuren, althans bij o- en

m-derivatcn, schenen nog een isomeer in kleine hoeveelheid te bevat-

ten. Dit resultaat wijkt hierin af van hetgeen Taverne bij de deri-

vaten van phenylazijnzuur en phenylpiopionzuur had gekregen, die

nl. een dinitrozuur opleverden. Het verschil in bestendigheid der

verschillende amiden tegen salpeterzuur bleek hier ook ; en wat de

dimethylamiden aangaat deze schenen nog een kleine bijwerking te

ondergaan, vermoedelijk oxydatie van eene der methylgroepen en

vorming van een methylnitramide.

Bij de derivaten der chloorbenzoëzuren, althans bij die van o- en

m- schenen echter isomere nitroverbindingen, zij het ook in geringe

hoeveelheid, te ontstaan.

Ten slotte geeft hij het volgende lijstje van smeltpunten der in

zijne dissertatie behandelde lichamen waaruit men kan zien dat,

zooals gewoonlijk het geval is, de smeltpunten der chloriden en me-

thylesters lager liggen dan die der zuren, die der amiden nu eens

hooger dan weer lager; maar steeds die der monomethylamiden

lager dan die der amiden en die der dimethylamiden weer lager

dan die der methylamiden.

32*
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element, bekend zijn, kunnen wij met behulp dezer vergelijking E,.

berekenen.

3. Ten einde — experimenteel te bepalen, werd hetzelfde element,

dat voor de metingen bij 25°,0 had dienst gedaan i), in een thermo-

staat geplaatst, die op 35°,0 gehouden werd. De inrichting was ge-

heel dezelfde als vroeger beschreven. De standaardelementen (Weston

en Clark) bleven in den thermostaat, dien ik vroeger gebruikt

had op 25°.0.

Van tijd tot tijd werd nu de E.K van het kwikoxydelement (I) op

de vroeger beschreven wijze gemeten ; ook nadat zij koustant ge-

worden was, werden de metingen ter kontrole nog een aantal uren

voortgezet.

Zoo werd gevonden :

E.K. van het kwikoxydelement I bij 35°,0.

Uren na de plaatsing in deu thermostaat. E.K. in miliivolts.

5OV2 0.774

69 0.774

Ter kontrole werd het geheele onderzoek herhaald. Een nieuw ele^

ment (II) werd in elkaar gezet ; daarbij werden de preparaten gebruikt

welker bereiding en reiniging in de eerste mededeeling uitvoerig is

beschreven.

Dit element werd daarna op 35°.0 gebracht.

E.K. van het kwikoxydelement II bij 35°.0..

Uren na de samenstelling. E.K. in miliivolts.

220 0.772

244 0.772

4. Ten slotte werd het gebruikte WfiSTON-element wederom met

de twee CLARK-elementen A en B vergeleken op de wijze als zulks

vroeger was geschied,

E.K. Clark Ao^^o ^^ _ E.K. Clark J5or
__ .^L = 1.3942 ^" =1.3940,
E. K. Wfston 25° E. K. Weston 25°

terwijl voor die verhoudingen vroeger 1.3946 resp. 1.3945 gevonden was.

Wij vinden nu voor den temperatuurkoëfRcient van het kwikoxyd-

element

0.773—0.685 = 0,0088 millivolta.
10

') Verslag der Verg-ad. 25 Nov. 1899, pag. 2S7.
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5. Voeren wij thans in de vergelijking

««,^ dT
of

f dn \
de gevonden waarden in (^T=298; ^r == 0.685 ;

— = 0,0088) en

drukken alles in kalorische maat uit, dan vinden wij

^e = — 2 X 23,09 X 1,5374 = — 89.4 kalorieën. i)

6. Nu heeft Varet in 1896 de reactiewarmte van rood kwik-

oxyd met HCN bepaald. Hij vindt daarvoor 31550 kalorieën, terwijl

Berthelot voor de reactiewarmte en het gele oxyd met HCN 31600

kalorieën had gevonden. Varet zegt dan; „on voit que la transfor-

mation de Toxyde jaune de mercure en oxyde rouge ne donne lieu a

aucun efFet thermique appréciable."

Aan het verschil van —50 kalorieën (31560—31600) zalmen dan

ook geen beteekenis willen toekennen, waar dit cijfer ontstaan is

als 't verschil van twee zeer groote getallen, wanneer men buiten-

dien de nauwkeurigheid der gewone kalorimetrische bepalingen in

't oog vat. Toch wil ik niet nalaten er op te wijzen, dat de boven

berekende grootheid van —89 kal. en de door Varrt gevondene (—50

kal) van dezelfde orde zijn, terwijl onze elektrische metingen er met

beslistheid op wijzen, dat er een verschil in chemische energie

tusschen de beide kwikoxyden moet bestaan.

Buitendien is het ook als inconsequent te beschouwen, wanneer

Varet *) bij bespreking der overgangswarmte van het gele oxyd in

het roodo (—50 kal.) zegt, dat er „aucun effet thermiqiie apprëciablo"

JB) terwijl hij in dezelfde verhandeling eenige bladzijden vorder'^) l»ij

de behandeling der verschillende modifikaties van het HgS aan de

kalorische waarde van — 60 kal. (ontstaan als verschil van 240

—

300 kal.) eeu reëele beteekenis toekent.

Avmlerdam, Schoik. Laboratorium der Universiteit.

Januari 1900.

'} Btrrog genomen 7X)u nog het vertcliil in oploswnnnte vnn HgO in de beide KOU
oploaüigto in rekening moeten worden gebrocbt.

*) Ann. de cbimte et phyaiqae [Vil] T. 8 p. 102. (1890).

') 1. o. peg. 106.
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Scheikunde. -- De Heer Bakhuis Roozeboom biedt een opstel

aan van den Heer Dr. A. Smits, getiteld : „ Bepalhuj der

dampspanningsverminderingen van oplossingen door middel

van de bepaling der koohpuntsverhoogingeii'\

Inleiding.

Het eigenaardige resultaat, verkregen met den microraanometer ^),

was voor mij de aanleiding om te trachten volgens een andere

metliode de dampspanningsyerminderingen van oplossingen te b?palen.

Daar het mij alleen om het verloop te doen was, scheen het mij

geen overwegend bezwaar, om nu eens, in plaats van bij 0°, bij een

andere temperatuur de dampspanningen van zuiver water en oplos-

sing met elkaar te vergelijken. Ik trachtte mijn doel te bereiken

door te bepalen, hoe groot de drukverschillen moeten zijn boven

kokend water en de kokende zoutoplossingen, opdat hunne kook-

punten gelijk zijn.

In een opstel getiteld : „Over een toestel om de spanning boven

een kokende vloeistof constant te houden" -), is de toestel beschre-

ven, dien ik hier kortweg „manostaat" zal noemen. Deze manostaat

nu stelt mij in staat den druk in zekere ruimte binnen bepaalde

grenzen met een willekeurig bedrag te verandeien en dan tot op

0.5 m.m. water constant te houden. Door middel van dezen toestel

is dus, door hem achtereenvolgens op een anderen druk in te stel-

len, te bereiken, dat alle oplossingen hetzelfde kookpunt aanwijzen.

Om nu de drukvermindering nauwkeurig af te kunnen lezen, kookt

onder denzelfden druk als die boven de oplossing heerscht, in een

ander vat zuiver water. Uit de daling in temperatuur van dit

kokende water, kan de drukvermindering worden berekend overeen-

komende met de dampspanningsvermindering van de oplossing.

Voorloopige Proeven.

Bij mijn voorloopige proeven, die ik verrichtte met den toestel

van Beckmann ^) ondervond ik groote moeilijkheden.

Ten eerste, doordat de aanwijzing van den thermometer afhanke-

lijk was van de mate van verhitting; een gevolg hoofdzakelijk van

de verkeerde wijze, waarop het gecondenseerde oplosmiddel weer in

de kokende massa terugrvloeide.

') Verslag 2 Jan. 1897, Verslag 27 Nov. 1897, Verslag 30 Sept. 1899.

=) Verslag 27 Nov. 1897.

^) Zeitschr. f. physik. Cheiu. 1891.
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Ten tweede, doordat het eigenlijke kookvat niet voldoende bescliut

was tegen uitstraling, hetgeen hieruit bleek, dat zachte lueht-

stroomingen een merkbaren invloed uitoefenden op den stand van

den thermometer.

Een derde bezwaar, dat ik bij mijne voorloopige proeven ondervond,

hetgreen echter niet werd veroorzaakt door een fout in de construc-

tie Tan den toestel van Beckmann was het volgende:

De aanwijzing van den thermometer bleek afhankelijk te zijn van

de plaats, die het kwikreservoir in de vloeistofkolom inneemt. Op

dit verschijnsel heeft, nuar ik meen, jiog niemand de aandacht

gevestigd en toch is dit, zooals verder blijken zal, een factor, waar-

mede men onder bepaalde omstandigheden rekening moet houden.

Ongetwijfeld zijn een aantal tot uu toe medegedeelde resultaten

foutief, doordat met genoemden factor geen rekening is gehouden.

Het is duidelijk, dat het waargenomen verschijnsel zijn verklaring

vindt in het drukverschil tusschen de verschillende vloeistoflagen,

doch dat dit in een kokende oplossing of in kokend water zóó dui-

delijk waargenomen kon worden, verbaasde mij wel eenigszins, daar

tijdens het koken door het opstijgen der dampbellen een zekere

menging ontstaat. Bet temperatuurverschil tusschen twee waterlaagjes

van een kokende waterkolom, die 1 cm. van elkaar verwijderd zijn,

moet theoretisch ± 0,036° bedragen. Experimenteel vond ik hier-

voor waarden, liggende tusschen 0,015 en 0,030°. Een verplaatsing

van den thermometer had bij een lageren stand in de vloeistof-

kolom een kleineren invloed dan bij een hoogeren stand. Dit is

verklaarbaar als men bedenkt, dat in de lagere vloeistoflagen de

opstijgende dampbellen grooter zijn dan in de hoogere, waardoor

dus in de lagere vloeistoflagen de menging niet zoo onvolkomen is

als in <le hoogere.

In elk geval bleek dus, dat de menging tijdens het koken lang

niet voldoende was om het temperatuurverschil tusschen de ver-

schillende vloeistoflagen geheel op te heflen. Daar echter het tem-

pcrutuurverHchil ten deele ia opgeheven, hebben wij hier te doen

met een toestand van labiel evenwicht.

Na de methode van Bkckmann paste ik de methode van S.Sakurai ')

toe, omdat do rcHultaten van W. Landsberg kr ^), die met eenige

vereenvoudiging de methode vnn Sakurai luu^ft gevolgd ter bepaling

an het moleculair gewiclit, mij vertrouwen inboezemden. JJij onderzoek

bleek mij echter, dat ook op deze wijze geen zeer nauwkeurige

*) /oum. of the eiimiiioiil Society 08. 406.

*) Z«iticbr • Vnf.r.'. Chfm. 17. 128.
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resultaten zijn te verkrijgen. Zooals wel te verwachten was, bleek het

kookpunt van water of van de oplossing afliankelijk van de tempe-

ratuur van den stoom te zijn, die er in werd geblazen. Daar nu,

wanneer de verdamping niet volkomen gelijken tred houdt met de

condensatie, de druk in de kolf. die den stoom levert, voortdurend

verandert en tengevolge hiervan de temperatuur van den stoom, kan

men niet volkomen zeker zijn van een constant kookpunt. Dit was

de reden, waarom ik ook van deze methode moest afzien.

Het een en ander deed mij besluiten een nieuw kooktoestel te

laten vervaardigen met het doel de eerste twee vermelde bezwaren

ondervonden bij den toestel van Beckmann op te heffen, doch met

de oveituiging, dat het derde bezwaar wel zou blijven bestaan.

Daar de ervaring leert, dat een vloeistof in een metalen vat met

ruwen binnenwand gemakkelijker kookt, dan in een glazen vat of

m. a. w., dat zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen reeds de over-

verhitting in een metaal vat kleiner is, dan in een glazen vat, scheen

mij een metalen kookvat te verkiezen boven een glazen, waarom ik

besloot de kookpuntsbepalingen in zilveren kookvaten te verrichten,

waarbij ik, behalve het zooeven genoemde, nog het voordeel had, ze

in iederen gewenschten vorm te kunnen laten vervaardigen. De ver-

vaardiging van den toestel, dien ik gebruikte en die hier zal wor-

den beschreven, werd door de groote welwillendheid van Prof. H. C.

DiBBiTS aan den Heer Beoeer te Utrecht opgedragen, die zich met

de grootste kunde en vaardigheid van zijn taak kweet.

Beschrijving van den Toestel.

De eigenlijke kookvaten bestaan uit aan één zijde gesloten cylin-

dervormige zilveren vaten. Deze zilveren vaten hebben een hoogte

van 20 en een diameter van 6 c.m. Bodem en zijwand bestaan uit

één stuk. Zooals uit nevenstaande teekening Fig. I duidelijk is, is

de zilveren cylinder boven afgesloten door een deksel, waardoor de

glazen koelhuis A en de thermometer C gaan. Deze koelhuis, in de

figuur verkort geteekend, heeft een diameter van 1 c.m. en reikt

in den cylinder tot op een afstand van 2 c.m. van den bodem. Deze

buis is van onderen dichtgesmolten, doch is daar aan de zijde, die

van den thermometer is afgekeerd, voorzien van drie openingen^van

1 c.m. diameter. Even onder het deksel bevindt zich in deze buis

naar den thermometer toegekeerd een ovale opening, die 2,5 c.M.

lang is. De onderste openingen dienen om den tot water geconden-

seerden damp met de kokende vloeistof te doen vermengen, terwijl

de bovenste ovale opening dient tot afvoer van den waterdamp. De
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Fuj. L

thermometer, voorzien

van een caoutchouc

ringetje, kan met een

schroef in het deksel

luchtdicht bevestigd

worden. De tweede

kleine zilveron koeler

B is 1,5 cm. wijd en

kan boven door een

schroef worden afge-

sloten. Door dezen koe-

ler worden zouten enz.

in den toestel gebracht.

Twee van deze toe-

stellen zijn geplaatst in

een koperen waterbad

met twee cylindervor-

mige openingen van

den bodem tot aan het

deksel. De randen van

de deksels van de zil-

veren cylinders rusten

op het deksel van liet

koperen waterbad, dat

22 cm. hoog is. De
bodems van de zilveren

cylinders vallen dus

niet in het vlak van

den bodem van hot koperen waterbad. Het waterbad heeft een diameter

van 24 cm. en bevat, bebalve de zooeven genoemde cylindervormigc

o[M>ningen, nog twee openingen in het deksel ; één daarvan dient om
een thermometer en de andere om de koelhuis van een grooten koeler

in te plaatsen. De opstelling is uit de hieraan toegevoegde tcekening

Fig. ir duidelijk.

De beide koelbuizen A en A' zijn iloor mi(blel van de caoutcliouc

Mlangen a en u met het Tstuk T verbonden, terwijl het laatste;

door do Bhing m met den manostaat in verbinding kan worden gcst(»ld.

Do verwarming van het waterbad heeft plaats door twee kleine

lichtondo vlammetjes van twfr Ihni>f>iisclie liranders, terwijl onder

cdk xilveron kookvat «hui Hiin-<iisrlir luandcr was geplaatst, waarvan

de vlammen zoo gorogcld waren, dat zij juist don bodem dor cylin-

den aanraakten.
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Wat de inrichting van den manostaat aangaat, moet ik nog ver-

molden, dat ik den aspirator heb vervangen door een waterstraal-

luchtpomp. Om nu de drukvermindering in de zuigleiding naar

willekeur te kunnen regelen, plaatrite ik in deze leiding de volgende

inrichting, bestaande uit een cylinderglas.^ afgesloten door een dub-

bel doorboorde kurk. In de eene opening bevindt zich een van de

buizen van een fstuk en eindigt juist onder de kurk. In de andere

opening is een lange glazen buis gebracht, die met eenige wrijving

door de kurk op en neer kan worden bewogen. Verder is het eylin-

derglas bijna geheel met water gevuld. Schakelt men het Tstuk in

de zuigleiding van de waterstraalluchtpomp, dan kan men zeer

gemakkelijk de zuiging regelen door de lange glazen buis meer ot"

minder diep in het water te duwen. Deze inrichting werkt zeer

regelmatig en gemakkelijk en is voor mijn doel te verkiezen boven

een aspirator.

Het tweede kook vat met water dient om volkomen op de hoogte

te blijven van de werking van den manostaat. Een drukverandering

in den toestel van 1 m.m. water heeft een kookpuntsverandering

van ± 0,003^* tengevolge.

Voorloopige Waarnmningen met den nieuwen Toestel.

Allereerst diende nagegaan te worden welke stof in de zilveren

cylinders moest gebracht worden om oververhitting te voorkomen.

De eerste proeven nam ik met granaat, doch dit gaf niet het

gewenschte resultaat, daar oververhitting op deze manier niet geheel

kon voorkomen worden. Het scheen mij toe, dat het wenschelijk was

een specifiek lichtere stof dan granaat voor dit doel te kiezen. De keus

viel op emailkorrels met eenige zilveren tetraeders. Proeven hier-

mede genomen gaven zeer bevredigende resultaten. Bij constanten

druk bleef ook het kookpunt van water op 0,002* constant. Toe-

voeging van meer emailkorrels had geen invloed op het kookpunt.

Ten tweede moest uitgemaakt worden, in hoeverre de aanwijzing

van den thermometer afhankelijk was van de hoogte van de vloei-

stofkolom boven het kwikreservoir. Bij proefneming bleek, dat een

verplaatsing van den thermometer van 1 cm. een verandering in

den stand van den thermometer veroorzaakt van 0,010—0.030°. Bij

toevoeging van water in zoodanige hoeveelheid, dat de hoogte van

de waterkolom boven het kwikreservoir met 1 cm. werd vermeer-

derd, werd een temperatuurverandering waargenomen, die steeds

grooter was, dan die tengevolge van 1 cm. verplaatsing van den

thermometer, doch de temperatuurverandering was altijd kleiner dan
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0,030°. Dit verschijnsel voml zijn verkltiring hieiin, dat bij de laat-

ste proef het kwikvat van den thermometer in dezelfde vloeistof-

laag blijft, terwijl bij de eerste proef het kwikreservoir werd gebracht

in een vloeistoflaag, waarin de menging een andere was, als in die,

waarin het zich eerst bevond.

Dat ook bij deze kookvaten een verandering in den stand van

den thermometer een verandering in de aanwijzing ten gevolge heeft

en wel ongeveer in dezelfde mate als ik waarnam bij de glazen

kookvaten, is niet te verwonderen, als men bedenkt, dat de kook-

vaten een diameter bezitten van 6 cm. Op zeer kleinen afstand van

den wand zal de invloed van het geleidingsvermogen van het zilver

waar te nemen zijn, doch het is niet te verwonderen, dat op een

afstand van 3 cm. van den wand deze invloed niet meer merkbaar is.

Ook bij deze kookvaten vond ik, dat hoe dieper men in de vloei-

stof komt, des te kleiner het temperatuurverschil is tusschcn de ver-

schillende vloeistoflagen. In de volgende tabel is de linksche ther-

mometer telkens 1 cm. verplaatst, terwijl van den rechtschen de

stand niet werd veranderd.

AFLEZINGEN DER THERMOMETERS.

Linksche Tliermometer. Rechtsche Therraomeler.

1.010
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bevond. Het i.s duidelijk dat, wanneer men vei-sehilleiide concentraties

wil verkrijgen door toevoeging van zout aan het water resp. aan de

oplos.sing, dat men van te voren dient na te gaan, wat bij dien stand

van den thermometer de invloed is van een bepaalde vergrooting

der vloeistofkolom boven het kwikreservoir van den thermometer,

om in de gelegenheid te zijn, waar dit noodig is, een correctie aan

te brengen. Wil men ook meer geconcentreerde oplossingen onder-

zoeken, dan is het wenschelijk de correctie te ontgaan, door achter-

eenvolgens gelijke hoeveelheden oplossing in den toestel te brengen

en te zorgen, dat aan den stand van den thermometer niets ver-

anderd wordt.

Ten derde deed ik, om de twee Beckmannsche thermometers met

elkaar te vergelijken, de volgende proef.

In do beide kookvaten werd gedistilleerd water gebracht en het

kookpunt in beide vaten onder een, door den manostaat constant

gehouden druk, afgelezen. Daarna liet ik den druk in beide toe-

stellen een zoodanige verandering ondergaan, dat de thermometers

^. 0,5° daalden. Na eenigen tijd werden beide thermometers weer

nauwkeurig afgelezen. Dit onderzoek werd bij verschillende span-

ningen herhaald.

Eenige der resultaten deel ik hier mede.

Aflezing Thermometer I.
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oefende. Bij proefneming bleek, dat bij op- of neerdraaiing der

vlammen geen verandering in het kookpunt kon waargenomen wor-

den, mits (bij het neerdraaien) de vloeistof flink bleef koken.

Wijze van proefneming.

De proef kan nu op de volgende wijze worden genomen.

Allereerst wordt in beide kookvaten gedistilleerd water en email-

korrels met zilveren tetraëders gebracht, terwijl de hoeveelheid water

voor het vat, waarin later zout zal worden opgelost, wordt afgewogen.

Vervolgens worden de vier branders aangestoken, terwijl door de

groote koelers ^ en ^' voortdurend water stroomt. Kookt het water,

zoowel in het koperen waterbad als in de zilveren cylinders, dan

worden de vlammen. onder het waterbad laag gedraaid en die onder

de zilveren vaten geregeld. Door middel van de caoutchouc slang

m worden nu de zilveren cylinders met den manostaat in verbinding

gesteld en deze laatste in werking gebracht. Om den druk te weten,

die tijdens deze eerste proef in den toestel heerscht, leest men den

barometer en den watermanometer van den manostaat af.

Na een kwartier worden de beide thermometers door middel van

een loupe afgelezen en de verbinding met den manostaat verbroken.

Daarna wordt de brander onder het kook vat, waarin men zout wil

oplossen, verwijderd en laat men water stroomen door den kleinen

koeler. Men is dan zeker, de stop van den kleinen koeler weg te kunnen

nemen, zonder dat er waterdamp ontwijkt. Door dezen korten koeler

voegt men nu een afgewogen hoeveelheid zout aan het water toe,

waarna de koeler weer door de stop wordt gesloten. De brander

wordt nu weer onder het kookvat geplaatst, terwijl men het water

ecnigen tijd door den kleinen koeler laat stroomen, om kleine

deeltjes vaste «tof, die mogelijk aan den binnenwand van den koeler

zijn blijven hangen, met het condensatie-water af te spoelen. Na
eonigen tijd verbindt men de kookvaten weer met den manostaat

en stelt dezen zoo in, dat het kookpunt van de zoutoplossing hetzelfde

is, als zooeven dat van het water cm leest de beide thermometers

bij toBSchenpoozcn af. De daling, die de thermometer, die zich in

het kokende water bevindt, heeft ondergaan, komt overeen met de

dampspftnningsvermindoring van do oplossing bij de temperatuur

Tan de zoutoplossingon, die bij alle concentraties (Ie/elfde is.

De resultaten van m|jn onderzoek zullen mcdi^viiccld worden na

afloop van een ander onderzoek, dat ik met den Hor i'ii. Koiinstamm

heb aangevat, omtrent de vraag, of do temporatuur van den damp
an eeo kokende vloeistof in het algemeen, dus ook van een oplos-

sing, deselfde in aln di^ v!in de vloeistof.



Dr. A. SMITS: Bepaling der dampspanningsverminderingen van oplossingen

door middel van de bepaling der kookpuntsverhoogingen".

^^ W Uj/
n PI

Fici. IL
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Ik wil hier nos^ Yermelden, dat H. B. Hite i) en H. C. Jones»)

er in geslaagd zijn toestellen te vervaardigen, die zeer bevredigende

resultaten leveren bij gebruik van bepaalde oplosmiddelen. Beiden

zijn er op bedacht geweest, dat in de eerste plaats gezorgd moest

worden, dat de condensatievloeistof niet direct met den thermometer

in aanraking mocht komen. De methode van Jones is zeer te ver-

kiezen boyen die van Hite om haar eenvoudigheid en omdat zij

ook bij oplosmiddelen met hooger kookpunt betere resultaten oplevert.

Toen ik echter de methode van Jones controleerde met water als

oplossingsmiddel, vond ik, dat deze dan niet zeer nauwkeurige

resultaten oplevert. Wel kan men, volgens de methode van Jones

werkende, bereiken, dat een verplaatsing van den thermometer

weinig invloed op het kookpunt uitoefent, doordat liet kwikvat van

den thermometer geheel omgeven is door metaal, doch duidelijk is

daarentegen de invloed waar te nemen van de mate van verhitting

op het kookpunt. Verder ondervond ik, dat de methode van S. L.

BiOELOW ^) (door electrische verhitting) bij niet-electrolyten zeer

goede resultaten kan opleveren, wanneer do platinadraad niet spiraal-

vormig wordt opgewonden, doch gestrekt gelaten wordt. Brengt men
den draad dan door een ü-vormig buisje, dan komen de dampbellen

niet met het kwikvat van den thermometer in aanraking, doch

stijgen aan beide zijden van den thermometer omhoog. Op deze

wijze werkende, is het kookpunt bij gebruik van hetzelfde aantal

Ampères constant. Voor electrolyten is deze methode in het geheel

niet toe te passen, tengevolge van de plaatsgrijpende eleetrolyse.

Een poging, die ik nog deed om, inplaats van door directe verhitting

met de vlam, door middel van verhitting met een kokende vloeistof

een constant kookpunt te verkrijgen, moest ik als vergeefsch be-

schouwen. Ik gebruikte vloeistoften met verschillende kookpunten,

liggende tusschen 105° en 183°, doch verkreeg ook op deze manier

geen constant kookpunt.

Het resultaat van mijn onderzoek is dus het volgende:

De tot nu toe gebruikte toestellen ter bepaling der kookpunts-

verhooging van waterige oplossingen kunnen voor moleculairgewichts-

bepalingen zeer voldoende resultaten opleveren, doch de nauwkeurig-

heid, die men daarbij bereikt, is niet voldoende, om het verloop

der dampspanningsverminderingen na te gaan. Voor dit laatste deel

^) Amer. cliem. Journ. 17, 507.

-) Zeitscli. f. Physik. Chera. 31, 114.

=•) Amer. cliem. Journ. 23, 280.
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schijnen mij metalen kookvaten wenschelijk en een inrichting,

waardoor men in staat is den druk boven de kokende oplossingen

met groote nauwkeurigheid te regelen en constant te houden.

Amsterdam, Scheik. Laboratorium der Universiteit,

Jan. 1900.

Natuurkunde. — De Heer Kameklinoh Onnes biedt aan Mede-

deeliug n^ 54 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden

:

„ Methoden en hulpmiddelen in gebruik bij het Cryogeen

.Laboratorium II: Kwikpomp voor het samenpersen van zuivere

en kostbare gassen onder hoogen druk^\

§ 1. In de Vergadering van 25 Jan. '96 werd door mij aangeboden

de beschrijving van een compressor, die herhaaldelijk bij onderzoe-

kingen in het Natuurkundig Laboratorium gebruikt was. De teeke-

ningen, bij die beschrijving gevoegd, konden echter slechts langs

zeer kostbaren weg worden afgedrukt, zoodat ik de publicatie uit-

stelde. In de door Mathias ^) gegeven beschrijving van het

cryogeen laboratorium werd eene schematische teekening opgeno-

men, die als eerste toelichting bij § 3 van mededeeling d° 14 (Zit-

ting van Dec. '94) kon dienen. Eerst in den laatsten tijd heb ik

de gelegenheid gehad de volledige teekeningen voor zincographische re-

productie in gereedheid te brengen. Deze maken het mogelijk thans meer

uitvoerig te beschrijven op welke wijze door mij van het gelukkige

denkl)eeld van Cailletet's kwikpomp is partij getrokken tot het

verkrijgen van een compressor, die bij proefnemingen met samenge-

perste gassen van groot nut is.

ïlet samenpersen met kwik heeft een dubbel voordeel.

"Wordt eene vloeistof in den pompcylinder van een compressor

gebracht, zoo is het mogelijk daardoor de schadelijke ruimte op te

heffen, wanneer liet gas onder lioogen druk in deze vloeistof

niet merkbaar oplost. In het laatste geval toch zal het gas, dat zich

in de zuigphaso uit de inden pompcylinder achtergebleven vloeis(of ont-

wikkelt, dezen gedeeltelijk vullen on de storende werking er van zal dos

tt» grooter zijn nmirmate het vei schil tusschen zuigdruk en persdruk

aanzienlijker is Men zal dus bij bet gebruik van do meeste vloei-

stoffen slechts kleine drukverschillen tusschen zuig- en perszijde

mogen toelaten en voor sterkere Hanu-nporsing dus meerdere üJ)Vü1-

gende samondrukkingen in v(>rK(^hillende pompcylinders moeten toe-

paison alM in den Buotueuiiooi) compressor (zie Med. n" 51 § 3).

') K. MATfliAK. I^ liiboraloirü « i v«ij^. ii<- ilc l,«vtlr. i{«n. Ocii, do Sciences 1890 p. 381,
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Kiest men echter kwik als vloeistof, zoo is er geen bezwaar tegen

om het gas in eens van den normalen of zelfs van verdunden toestand,

zoo dit gewenscht wordt, tot meer dan 100 atmosferen op te voeren ^).

In de tweede plaats kan het tusschen zuiver kwik en staal opge-

sloten gas niet verontreinigd worden door vluchtige bestanddeelen,

welke het anders uit de in den pompcylinder gebrachte vloeistof of

uit het in den cylinder gebruikte smeermiddel zou kunnen opnemen.

Deze voordeden komen vooral in aanmerking waar men matige

hoeveelheden van zuivere of kostbare gassen heeft samen te persen,

en voor dit doel mag men een toestel van de afmetingen van dien

van Cailletet in een laboratorium onmisbaar noemen.

Als bewijs dat de te beschrijven compressor in alle opzichten voor

het beoogde doel geschikt is, kan worden aangevoerd, dat deze in de

laatste acht jaren druk gebruikt is doch niet de minste verdere wijziging

heeft ondergaan, noch de minste moeite heeft opgeleverd, terwijl het

aanbrengen der verbeteringen in vroegere jaren (voornamelijk in '88)

het gevolg is geweest van herhaalde teleurstellingen, die telkens in

den voortgang mijner proeven zoo talrijke en lastige storingen brach-

ten, dat ik er bijna aan moest wanhopen een gemakkelijk te be-

handelen en volkomen vertrouwbare kwikpomp tot stand te brengen.

Bij het nagaan van den verkregen toestel moet niet uit het oog

worden verloren, dat deze door geleidelijke verbetering uit de Cail-

letet-pomp is ontstaan, terwijl ook sporen van minder geslaagde

wijzigingen zijn overgebleven. Het zou natuurlijk mogelijk zijn thans

van meet af een compressor te ontwerpen, die uit een werktuigkundig

oogpunt door betere harmonie van afmetingen fraaier van vorm en

constructie was. Dit is een vraagstuk, tot de oplossing waarvan zich, naar

ik hoop, wel eens een werktuigkundige zal voelen aangetrokken. Voor

mij was het voldoende een toestel verkregen te hebben, die uit

natuurkundig oogpunt goed werkt, en volgens welks model elke

andere CAiLLETET-pomp eveneens met vrucht kan worden gewijzigd.

§ 2. Om dezen nieuwen compressor met dien van Cailletet

gemakkelijk te kunnen vergelijken, is de laatste in fig. 1 op Pi. I

^) Het samenpersen ineens heeft een sterke verwarming ten gevolge (als bij de

vuurpomp) niettegenstaande de sterke afkoeling door de wanden en door het kwik.

Een ontplofbaar mengsel mag niet met de pomp worden samengeperst, daar liet door

die verwarming tot ontbranding kan worden gebracht. Het geval deed zich eenmaal

voor, toen door een ongeluk methau en zuurstof gemengd raakten. De manometer

werd verbrijzeld en weggeslingerd, een vuurstraal schoot uit een der afvoerbuizeu,

bij het openen van de pomp bleken verscheiden deeleu verbrand te zijn. De ont-

ploffing liep gelukkig zonder persoonlijk ongeval af.

33
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. Vlll. A». 1899/1900.
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afgebeeld, Fig. 1 is een doorsnee, fig. 2 en fig. 3 geven aan op

welke wijze het samen te persen gas door de zuigkraan A in den

pompcylinder wordt aangevoerd.

PI. III is een schematische figuur van den nieuwen compressor

met de daarbij behoorende hulptoestellen. De bedoeling van deze

plaat is de werking van de verschillende deelen duidelijk te maken.

De laatste zijn daarbij voor het meerendeel alle op dezelfde schaal

en in vereenvoudigden doch herkenbaren vorm in teekening gebracht,

de verbindingen zijn geheel schematisch. Den werkelijken vorm der

deelen, voor zoover zij niet voldoende door deze Plaat worden voor-

gesteld, kan men nagaan op PI. lY, V en YI fig. 1 en 2, terwijl

de fig. 1, 2 en 3 van PI. II de werkelijke samenvoeging der deelen

in vooraanzicht van de voorste helft, zijaanzicht en achteraanzicht van

de achterste helft doen kennen ^).

Ziehier thans een nadere toelichting van de wenschelijkheid van

de meest belangrijke veranderingen ^). Een overzicht daarvan werd ge-

geven in § 3 Med. No. 14 (Zitt. van Dec. '94) waarop ik, om in geen

herhalingen te vervallen, in de eerste plaats verwijs.

31 1. Yermeden moest worden, dat door de pakking (verg. ^,

PI. I, fig. 1) lucht in de pompbuis binnen kan dringen,

212. dat door gebrekkige smeering de zuiger beschadigd wordten

verdere sluiting van do pakking dus niet te verkrijgen zou zijn, en

2t 3. dat het kwik door het smeermiddel verontreinigd wordt.

Deze verontreiniging verzamelt zich nl. bij de persklep, houdt gas

onder hoogen druk beneden de persklep terug en maakt teruglekken van

kwik, daarna van gas, uit het reservoir onder hoogen druk mogelijk.

Het is derhalve van het grootste belang, dat liet kwik volmaakt

zuiver is en blijft. Bij de meeste wijzigingen, die ik aanbracht, stond

de wensch het kwik zuiver te houden op den voorgrond.

Dit alles kon bereikt worden door den dompelaar, welks op-

waartsche beweging in den compressor van Cailletet de samenper-

sing van het gas ten gevolge heeft^ (zie a Fig. 1, PI. I) naar een

afzonderlijke persbuis C' PI. III over te brengen, van waaruit hij

l^elijk op deze schematische figuur in het oog valt, door een

') De overeenkomst der vonueti wyat op do teekeniiigeu geuuikkelijk den weg-,

buit«tidicn zijn de letters zoo gekoKen, dat de letter op zich zelf een bcptinld deel

van den tucniel tuindiiidt, bet eerste dnaracliter (gevoegde cijfer een bepaald onderdeel

nut dat deel en verder dnaracliter gevoegde cyfers weder details van dat onderdeel.

') F^ni^e der ni«uw tuingcbraciite «tukken werden met veel zorg vervaardigd door

den Heer J. W. Oiltay (firnui Kii'P k /a)NKN); ik breng verder gaarne mijn dank

Mn de llreriMi Kouw en (.'URVKKl, inslrnnicnliuak(<r.s bij het laboratorinm, die mij bij

de wgxigingeu met groole toewgdiug tertgde stonden.
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wijde koppelbuis d^ het kwik in den pompcyünder e op en neer

beweegt. Als smeermiddel werd glycerine genom n, waard or

eene voldoende smeering bereikt kan worden, terwijl tooh deze

stof zich niet als vaseline, en vooral oliën, met het kwik door

samenwrijven vereenigt tot een boterachtio:e stof (zie in 't !)ijzonder 3i 3j.

De aanraking van het kwik met de pakking is geheel uitge-

sloten door boven het kwik eene laag glycerine te brengen, waar-

toe de gelegenheid bestaat nu de pakking niet onder maar boven

het kwik is aangebracht.

De pakkingbus h is geheel onder glycerine gedompeld, zoodat de

pomp, zoo de pakking niet sluit, hoogstens glycerine naar binnen

kan zuigen ; mocht echter onverhoopt lucht naar binnen treden,

zoo kan deze wel de werking van de pomp doen ophouden, doch

zich niet met het behandelde gas vermengen. Daartoe zou eerst het

kwik en de glycerine geheel naar de zuigzijde moeten zijo overge-

worpen, waartegen bovendien de noodige voorzorgen genomen zijn.

^. 1. Zal de pakking van den dompelaar geen last opleveren,

zoo is het noodig, dat deze bij goede sluiting weinig wrijving geeft,

tot welk doel de pakking van Cailletet door een manchetpakking

vervangen is, en

^. 2. dat de dorapelaar volmaakt glad bl ij ft (vergel. 2f. 2), hetgeen op

den duur slechts te verkrijgen is, wanneer voor een volmaakt rechtlijnige

beweging daarvan onafhankelijk van de pakking gezorgd wordt, tot

welk einde leiblokken en trekstangen dienen, terwijl ook de balans-

arm overeenkomstig gewijzigd moet worden.

5^.3. De beweging van het kwik mag alleen langzaam zijn (20 tot 30

heen- en weergangen per minuut), om deze te verkrijgen en tevens bij

beweging met de hand volmaakt regelmatig te doen plaats hebben,

is de krukas door kettingradereu aan een werkas gekoppeld, die 60
(met eloctromotor tot 90) omwentelingen per minuut maakt.

(è". De pompcylindor dient bij het samenpersen steeds geheel met
kwik gevuld te worden, opdat niet het in de schadelijke ruimte ach-

terblijvende onder hoogen druk samengeperst gas het zuigen bij het

teruggaan van het kwik onmogelijk make.

Telkenmale wanneer het kwik hot gas door de persklep in het

reservoir van samengeperst gas drukt, wordt met het gas eenig kwik
medegesleept. Om dit verlies aan te vullen, laat men bij de pomp
van Cailletet van tijd tot tijd in de zuigruimte eenig kwik uit het ka-

mertje boven j/(Pl.lfig. 2) bijvloeien. ]^a eeuigen tijd ontstaat er echter

vooral ook ten gevolge van de bij de constructie van die pomp onvermijc^e-

lijke lekkage van kwik naar buiten, onzekerheid omtrent de hoeveelheid

kwik, die zich in het lioogdrukreservoir van de pomp bevindt.
• ) .,i
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"Wordt in het laatste te veel kwik gebracht, dan zou het in de toe-

stellen, waarheen men het samengeperste gas leidt, overstroomen.

Bij de gewijzigde pomp wordt de te gebruiken hoeveelheid kwik

eens vooral juist afgemeten en staat deze niet aan vermindering bloot.

Verder is tusschen het reservoir van samengeperst gas en den pomp-

cylinder een capillaire verbinding aangebracht, door welke men eene

nader te regelen hoeveelheid kwik uit het eerste in de pompruimte

terug kan laten vloeien, zoodat telkens bij het samenpersen een

kleine overmaat van kwik in de laatste aanwezig is.

2). 1. Voor de goede sluiting van de persklep, die het pomp-

reservoir van den pompcylinder scheidt, is eene zuiver recht op en

neergaande beweging wenschelijk.

^. 2. Ook moet er bij de afw^erking van het boveneinde van de

pompruimte rekening mede gehouden worden, dat van het samen-

geperste gas niets in groeven, holten of onregelmatigheden van de

wanden mag blijven hangen, daar dit denzelfden invloed kan hebben

als luchtbellen, die zouden blijven hangen aan in de nabijheid van

de persklep verzameld vuil, wanneer daartegen niet volgens 21. 3.

gewaakt was. Het is toch niet ongewoon, dat al het gas uit

den pompcylinder tot minder dan 1 cM.^ gecomprimeerd is,

wanneer het door de persklep gedreven wordt. Ook moet alles ge-

heel vrij van roest blijven, hetgeen weer insluit dat alleen

volmaakt droog gas in den pomp wordt toegelaten. Met

behulp van de genomen voorzorgen (vergel. ook 33 1 en 21 1)

is het mogelijk in den pompcylinder werkelijk een luchtledig te

verkrijgen, wat voor een goede zuigwerking in de eerste plaats noodig is.

©. 3. Tn deze luchtledige ruimte moet in de zuigphase het gas

worden toegelaten, alweder zonder dat tevens lucht binnen kan treden,

het kwik verontreinigd kan worden, of belemmeringen aan bot toe-

stroomen van het gas in den weg worden gelegd, terwijl vorder van

den pompcylinder naar de zuigzijde ook onder den hoogsten druk niets

terug mag lokken.

In de oorspronkelijke pomp van Catlletet wordt dit bewerkt

door een kraan, die met beh»ilp van hef boomen en excentrisch op een

Bohjjf aan de werkas van de pomp bevestigde nokken (verg. PI. 1) op

de juiste <K)genblikkeD geopend en gesloten wordt. Een dergelijke kraan

kan niet werken zonder gosnioord to worden en allicht komt er dan

iets van het smeenniddel op hot kwik, waardoor de pomp onbruik-

baar wordt (vcrgeljjk 31 3). Men kan er niet op vertrouwen, (hit

de kraan gedurende eenigen tijd goed gesmeerd blijft on bij het

•meeren staat mm er nan bloot, dat lucht binnentreedt, waardoor

bel gas verontreinigd kan wonlen. Ook in hd moeilijk de kiaaii-



( 485 )

openlu^ vrij van het smeermiddel en dus steeds voldoende ruim te

houden.

Toch had Cailletet goede gronden voor het aanbrengen van een

kraan. Immers een gewone klep zal in 't algemeen of niet voldoende

sluiten bij de verschillende drukkingen, waarbij dit het geval moet

zijn, of hij zal bij de hoogste drukking worden vastgeklemd, zoodat

hij in de volgende zuigphase geen gas in den pom pc vlinder zal

toelaten.

Om dus die kraan weer, ten einde de noodzakelijkheid van het

smeeren te ontgaan, door een klep te vervangen, was het (gelijk in

Med. N^. 14 is opgemerkt) noodig eene bijzondere inrichting te be-

denken, bij welke aan de bovengenoemde eischen voldaan kan worden

zonder in de bezwaron van gewone kleppen te vervallen De in § 3

beschreven klep heeft het, wat dit punt betreft, mogelijk gemaakt

ongestoord met de pomp door te werken, zoolang men dit wenscht.

Slechts zelden hapert de zuigwerking en dan is het voldoende de

pomp bij zuigstand eenige oogenblikken te laten stilstaan om de

klep weer los te zuigen.

^'. 1 Op de mogelijkheid van het terugslaan van kwik, of wat soms

nog erger kon zijn, van het reeds samengeperste gas in de toestellen,

waaruit gezogen wordt, tengevolge van teruglekken langs persen zuigklep

vooral wanneer het werken van de pomp om een of andere reden

eenigen tijd wordt afgebroken, moet altijd gerekend worden. Dit

terugslaan zou anders tot groote stoornissen en zelfs tot ongevallen

aanleiding kunnen geven. In de oorspronkelijke pomp van Cailletet is

daartoe wel eens een voedingsklep (^ PI. I fig. 1) aangebracht, doch

deze is later weder verwijderd. Kwam het er werkelijk toe, dat

deze kleine ebonietklep dienst deed, en aan een druk van 100

atmosferen bijv. weerstand bood, zoo was zij daardoor tevens vast-

gedrukt en was aan het zuigen van de pomp een eind gemaakt. Deze

kon dan niet weder in werking worden gebracht zonder hoogst om-

slachtige bewerkingen, tenzij men gas zou willen verliezen of met

lucht laten verontreinigen. Verder bracht deze klep storing in het

toestroomen van het gas naar de pompbuis.

Bij den nieuwen compressor is een veiligheids-voedingsventil (zie

onder (Jiq PI. III) geconstrueerd, dat in gewone omstandigheden geheel

los beneden zijn zetel ligt, doch door het kwik, zoodra dit naar de

zuigzijde doordringt, wordt opgeheven en tegen zijn zetel wordt aange-

drukt, terwijl verder het losrukken van de klep van den zetel, nadat

zij daarop door hoogen druk is vastgedrukt, zonder de pomp te openen

van buiten af kan geschieden.

(£* 2. Tegelijkertijd kan van deze klep gebruik gemaakt worden ora
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de pomp aan de zuigzijde af te sluiten, wat altijd geschiedt zoodra

men de pomp stil laat staan.

Na storing of stilstand bij gesloten ventil opnieuw in beweging

gebracht begint de pomp de zuigruimte tot aan het ventil luchtledig

te pompen, waarna men door dit laatste te openen de verbinding met

de zuigbuis weder tot stand kan brengen.

(f. 3. Daar bij de minste verontreiniging van het kwik, (en in 't

bijzonder wanneer er zich ijzersplintertjes of andere harde stofjes in

de pomp bevinden), de kleppen niet meer volkomen afsluiten, kan

een deel van het kwik naar de zuigzijde overgaan. Om te voorkomen

dat dit terecht komt in de toestellen, uit welke gezogen wordt, is

de voorkamer g^ (PI. III) aangebracht, die desnoods de geheele hoe-

veelheid boven de zuigklep in den pompcylinderaanwezig, kan opnemen.

% Het samengeperste gas moet geheel van kwik bevrijd worden.

Gedeeltelijk kan hiertoe reeds dienen de uitspreiding van het gas

in het domvormige reservoir, waarin het bij de pomp van Cailletet

wordt samengeperst voor het in de afvoerbuis wordt toegelaten. Het

S 1. bleek echter voordeelig nog een spathoed en scheiplaatje aan

te brengen.

S. 2. Tot verdere scheiding draagt bij het overbrengen in een

fleschje, k^i (PI. III) waarin de gasstroom nog eens van richting

veranderen moet, terwijl

($. 3. de laatste sporen kwik worden weggenomen door een kwik-

filter ^3 (PI. III) waarin het kwik langs koper en goudblad wordt

geleid.

0. Ten einde gewaarschuwd te worden wanneer kwik in de voor-

kamer ^0 of i" het overstortfleschje k^ overgaat, en na te kunnen gaan

hoe de stand van het kwik in de persbuis C' is, zijn door de stalen

wanden heen geïsoleerde contacten gebracht, welke, de eerste blijvend,

de andere door het neerdrukken van controle knoppen, met een

eleiitrische schel verbonden worden.

jg). Het vorige geeft aan wat noodig is om het zuivere gas aan

de zuigzjjde op te nemen en aan de perszijde op hoogen druk samen-

geperst af te voeren van kwik bevrijd.

Om geregeld met de pomp te kunnen werken is het noodig nog

Verschillende hulpiniichtiiigen aan te brengen. Daartoe behooren

j5>. J. een aantal kranen, van welke verscheidene op een knuionbord

ei)D vereeuigd, waarbij ook

J^. 2. gelegenheid bestaat om behalve (evenals bij Cailletet) de

•panning in hot roservoir van de pomp, ook die m de onder druk

gcbraclito toestellen te meten.

J^. 3. een vcilighcidsdop, welke springt wanneer de druk zoo hoog
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stijgt dat een van de aan de pomp gekoppelde onder druk gebrachte

toestellen gevaar loopt, en

J^. 4. een veiligheidsbuis aan de zuigzijde, ten einde de daar aan

te brengen toestellen te beveiligen,

J^. 5. eene verbinding met de luchtpomp om den compressor en

al het toebehooren luchtledig te zuigen alvorens er zuiver gas in

wordt toegelaten.

De bewerkingen, welke met de pomp worden verricht, kunnen tot

drie soorten worden teruggebracht, van welke de voorstelling in de

schematische figuur wordt verkregen door I, II of III met de zuig-

buis van de pomp te verbinden. Alvorens deze drie bewerkingen

nader te behandelen zullen wij eerst de pomp zelf nauwkeuriger

beschrijven.

§ 3. a. Pakking van de pershuis (zie PI. IV). Do zuigerstang of dompe-

laar -^'s loopt in een pokhouten voering ^3 passende in een in de pers-

huis C'q uitgedraaide holte. Het hout wordt voor roen het afdraait in

glycerine gedrenkt^). Op deze voering steurt een manchet van leer 641,

die in een daartoe vervaardigden vorm onder bevochtiging gepei'st wordt.

De binnenzijde van de manchet wordt als de druk boneden de

manchet hooger is tegen de stalen stang gedrukt, hoe hooger dan

de druk is, des te krachtiger wordt tevens de sluiting. Wanneer

de plungcr echter omhoog rijst en er zuiging in de persbuis komt,

welke zuiging bjj afgesloten zuigklep tot 10 cm. kwik kan bedra-

gen, (verg. PI. 111) zou de sluiting door den druk van buiten af

worden opgeheven; de leeren ring moet dan dus kunstmatig tegen

de zuigerstang zijn aangedrukt (zie § 2 21 1). Daarom is binnen in

de manchet een ring van caoutchouc 6^, gelegd, die bij het aanzetten

van den pakkingring den kraag tegen den dompelaar drukt.

De pakkingdrukker
/>2i

n^^t de voering h^^ wordt neergedrukt door

den wartelkop 6j, die op den perscylinder geschroefd wordt. In dezen kop

is weder een houten voering Ag^ geschroefd, door welke de plunger loopt.

Ten einde de pakking geheel onder glycerine te houden (zie § 2

31 1) is op den kop een bakje aangebracht 612, dat geheel met gly-

cerine gevuld wordt en door twee buisjes ^33 en h^^ en geulen 632 in

de wartelmoer in verband staat met de holte tusschen de wartelmoer

en den cvlinder hy^ en de ruimte tusschen den pakkingdrukker en

den dorapelaar; door het langere buisje kan bij het vullen de in deze

.') Voorloopig wordt het na in glycerine gelegen te hebben nagenoeg op maat afge-

draaid, na opnieuw in glycerine bewaard te zijn, wordt het op maat bewerkt. Men
houdt stukken ter vervanging in voorraad.
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tuimte aanwezige lucht ontwijken, welke laatste verdrongen wordt

door de glycerine, die door liet andere buisje de genoemde holte vult.

De schroefgangen b^^ tusschen den cylinderwand Ci en den kop

bi worden met was sluitend gemaakt om te voorkomen dat de gly-

cerine langs dezen schroefgang weglekt.

Wordt de toestel eeuigen tijd niet gebruikt, zoo verwijdert men

de glycerine om het aantrekken van water en roesten te vermijden

en legt men de houten voeringen ter bewaring in glycerine.

Bij het afschroeven van den kop wordt de alsnog afstroomende

glycerine opgevangen in het bakje V-^^^ dat op de steunring Fjq past.

De glycerine wordt uit den perscylinder met behulp van een pipet

en vloeipapier verwijderd. Het kwik (7 KG.) laat men in de pomp.

Bij het in elkaar zetten van den toestel giet men juist afgemeten

hoeveelheden glycerine (70 cAP.) in den perscylinder en in het

bakje tij.

Om glycerine in de gesloten pomp te brengen schuift men de

pakking onder zuiging losser, om glycerine te verwijderen draait

men onder druk een der contacten een weinig los. Is de juiste hoe-

veelheid glycerine aanwezig, dan moet (§ 2 ©), wanneer men gedurende

een zuigerslag de knop behoorende bij het contact C\ neergedrukt

houdt) dit niet schellen, wanneer men evenzoo handelt met de bij

C', behoorende knop, dit altijd schellen, en rnet de bij C\ behoo-

rende knop het laatste alleen een enkel oogenblik schellen. Een con-

tact (met platinapunt) bestand tegen hoogen druk is op PI. V fig.

2 afgebeeld.

fi. Op' en neergaande beiveging van den dompelaar. De dompe-

laar A\ vormt een geheel van gesmeed staal met den dwarsarm A\

(zie ook PI. II fig. 3) en de naar boven loopend e stang -4, die door

bet leiblok V^ schuift (zie § 2 S. 2) welk laatste uit twee op elkaar

geschroefde helften 1^21 en V^^ bestaat en met den drager V^q aan

bet frame K„ verbonden is.

De olie, die bij het smeeren van het leiblok afstroomt, wordt

opgevangen in hot bakje A\ dat los op het kruisstuk past, en kan

dos de glycerine niet verontreinigen (zie § 2 21. 3).

De zyarmen van het kruis A\ worden door de trekstangen «S,n op

eo neerbewogen. Deze zijn gekoppeld aan een vatring S>^ die om don

afgedraaideo cylinder C'q glijdt (zie §2 Sö.2); om do bouton 6*„,met

welke zy aan den vatring S^ bevestigd zijn, kunnen de hefboomen S^

by bot op on neer bewegen draaien.

De bdlanHarm vormt een uit twee symmetrische stukkon bestaan-

den beugel, die zich verwijdt naar do zij(h; van de pcrsbuis, dio Iiij
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omvat (zie Fig. 3 PI. II en PI. lY links, boven aanzicht vanden

vatiing), terwijl de beide helften, waar zij aan de krukstang of met

de geleding S^ gekoppeld zijn, onmiddellijk sluiten tegen de vlakke

zijkanten dier stangen.

Het stuk '§3, dat uit de tegen elkaar geschroefde helften S31 en

Si2 bestaat (zie boven aanzicht PI. IV) laat ruimte open om de

contactschroefjes C'^ C\ C'5 bij het op en neergaan door te laten en

is ter bevordering van do veiligheid met een plaatje S^^ afgedekt,

waarin zich een smeergaatje bevindt, dat naar de smeerkanalen in

-S31 en 'S32 voert.

/. Overbrenging van de beweging, drijfwerk. Men raadplege hierbij

fig. 1, 2 en 3, van PI. TI opwolko duidelijkheidshalve geen letters

zijn geplaatst.

De trekstang, t, PI. IV wordt bewogen door de krukas l\\ U^^ U^^

op welke oen palschijf met pal op paldrager om teruggaande bewe-

ging onmogelijk te maken.

Deze verbetering komt vooral te pas als de persklep lekt. Zij

is echter ook van nut wanneer men de pomp stilzet q\\. daarbij, om
zoo min mogelijk gelegenheid tot teruglekken te geven, den dompe-

laar in nagenoeg den laagsten stand stelt.

Aan de krukas is aan de eene zijde het vliegwiel met een spie bevestigd

aan de andere zijde een getande schijf met ketting overbrenging naar

een tweede getande schijf op de eigenlijke werkas. Die as rust in

een bak, die met stevige schroeven aan het frame is vastgeschroefd

en nog door een afzonderlijke schuingeplaatste schoorstang gesteund

wordt.

Op de werkas is in de figuur de riemschijfgeteekend over welke de

riem loopt naar de door een stoommachine in beweging gebrachte

hulpdrijfas aan den muur, tegenover welken de pomp te Leiden is

opgesteld. Men kan in plaats daarvan ook een groote en licht

gebouwde poulie van 1 M. middellijn aanbrengen om de pomp met

een electromotor van 1 Pk door tusschenkomst van dezelfde hulp-

drijfas te doen werken. Eindelijk is er gelegenheid om een handkruk

op die as te plaatsen, ten einde deze in behoorlijk tempo (verg. § 2

35. 3) door een of twee man te laten draaien.

d, Persbuis en verband van het kwik van persbuis en pomp-

cylinder. De dikwandige perscylinder C'q rust met het voetstuk C'q^ op

het frame F, waarop het met vier bouten C'^ stevig vastgeschroefd

is, terwijl de plaats door stelpennen C'^g is aangegeven.



( 490
)

Ann een directe verbinding met de pompcylinder stonden frame

en krukstans^ in den weg.

Even boven den bodem van den cylinder is derhalve een doorboorde

tap met schroefdraad C's aangesmeed, op welke de dik wandige gebo-

gen verbindingsbuis Jq d.2 (zie PI. Ilf, VI fig. 1 en II) door de wartel-

moer t/j wordt opgesloten. Het "J"-stuk c/g vormt een geleding tusschen

den elleboog (Jq en de dubbelgekromde buis f/3, welke met de wartelmoer

^4 op het eigenlijke pompstuk ^00 (P^» ^) waarop een schroefdraad

gesneden is, bevestigd wordt.

De wartel r/j steunt op de buis met behulp van een aan J^q ge-

smeeden kraag
</o3

^n de sluiting wordt verkregen door de pakking-

ring d^. De wartel d^ moest eenigszins meer omslachtig bevestigd

worden. Op de buis ^3^ is een ring d^^ geschroefd boven welken een

caoutchoucring dg ligt, een plaatje c?33, dat om de schroefdraad

van (730, welke naar boven iets afgerond is, juist heen kan glijden, en

een afgeronde ring d^^^ sluit dezen caoutchoucring op. Bij het aan-

zetten van de moer d^ geeft dit caoutchouc een volkomen sluiting.

Het T-stuk d^o (PI. VI fig. 1) wordt op de beide buizen d^ en d^

geschroefd, zoodat de bocht de juiste maat verkrijgt, daarbij wordt aan

de leerpakkingen ^^71 en d^i een passende dikte gegeven, de sluiting

wordt verkregen door de contramoeren dgi en d^^-

De weg, dien het kwik neemt, is in het T-stuk onderbroken door

twee bochten ^/^oi ^n f/2o2j ^i^ uitmonden in eene ruimte t/gos, welke

ruimte gesloten is door een tap met pakking ^23 voorzien van een

opening met schroefje d^^ en pakking.

Men maakt ervan gebruik om bij het schoonmaken van de pomp

het kwik af te tappen, tot welk einde men het T-stuk naar beneden

keert, verder zullen glycerinedrupjels zoo zij met het kwik mochten

worden medegesleurd zich in c/gQg verzamelen en door d^i, kunnen

worden afgptapt. De dubbel gekromde buis behoeft slechts zelden

lo^genomen te worden. Het levert veel gemak op dat het kwik op

deze wijze altijd in de pomp kan blijven en voor stofjes of splintertjes

niet belioeft te worden gevreesd.

ê. Het pomplichaam e mot watcrcirculatic e^ (PI. III en V) is in hoofd-

zaak hetzelfde als bij Caillktkt. Evenzoo wordt ook de sluiting van den

kop «4 op het pomplicluiiim verkregen door een leeren ring terwijl

oen laag kwik deze pakking volmaakt afsluit i). Ten einde morsen

an kwik te voorkomen is do ijzeren rand cj aangebracht ^).

M Het MDMtten rin de iwkking gescliiedl met een sleutel met zeer Inngen stnnrt.

•) ])• floer \n de nabijheid von de pomp is er op ingericht dnt men kwik ge-

tD»kkrl|jk kan veniaroelen.
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C. Verbinding van pompcylinder m druhreservoir . Het capillaire

staalbiiisje i komt aan beide einden uit in een kraan i'i «o De laatste

is ter hoogte van de zui<<klep aan^ifebraclit. In het begin werd de

communicatie gemakshalve langs </24 tot stand gebracht, doch het

valt in het oog, dat dan het doordringen van gas in den pomp-

cylinder, zoo het kraantje niet tijdig gesloten wordt, tot groote storing

aanleiding kan geven.

De kranen ^l i^ zijn samengesteld volgens het gewone Leidsche

model van hoogdrukkranen. Het komt voor de goede werking van

deze er op aan, dat alles zeer nauwkeurig op de draaibank bewerkt

is, zoodat de punt van de spil, t'aao, die gehard wordt, zuiver cen-

trisch past op de boring Ï21. Wanneer de spil los gedraaid wordt,

moet het gas vrij langs 1*231 kunnen bewegen en mag de daardoor

opengelaten ruimte dus niet te klein zijn. De schroefdraad 1239 mag
niet in de pakking snijden wanneer de kraan geheel opengeschroefd

is, en de spil 1233 moet dus de volle dikte hebben, uit welke de

schroef is gesneden, en juist sluitend passen in het ringetje t'^j; iets

beneden de pakkingbus moet de schroefgang eindigen in een

cylindrische boring overeenkomende met het buiten de pakking uit-

stekende deel van «233. De pakking wordt in een conische ruimte

aangedrukt en er moet dus voor gezorgd worden, dat er steeds

tijdig nieuwe leertjes (of kurkschijfles) aan de pakking worden toe-

gevoegd voor dat de pakkingdrukker «^e door de moer «27 te ver is

neergedrukt. Bij de plaatsing van de kraan in de geleiding heeft men
er op te letten, dat de punt gekeerd is naar die zijde, waar het

wegnemen der pakking, hetwelk deze kranen immers juist toelaten,

moeilijkheden op zou kunnen leveren. Om te waarschuwen dat de

stand van een kraan niet veranderd mag worden neemt men het

handvat af van het vierkant einde der spil.

De capillair /q is als gewoonlijk met schroefdraad en marine lijm

in de overpijpjes bevestigd.

Bij geopenden afsluiter i^ is de boring igj in verband met de

kraan «V In de boring /joi van dit tapstuk bevindt zich een filter

bestaande uit naast elkaar gepakte platinadraden *io4, opgesloten in

een emmertje met een zeefvormigen bodem «103, en met een randje

en pakking «102 rustende op de tap zelf. Een goede werking van

het filter onderstelt dat de pomp goed schoon gemaakt is, wat bij

mijne constructie slechts zelden noodig is en dus met de uiterste

zorg kan geschieden.

Met een der kranen i regelt men, met de andere sluit men geheel af, wat

nimmer vergeten mag worden wanneer men een oogeriblik het werken
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staakt. Twee kranen zijn overigens noodig om, zoo dit nooJig blijkt,

het capillairtje van de pomp af te kunnen nemen zonder verder

stoornis in het werk te brengen. Gaat alles goed zoo ziet men hot

buisje onder den invloed van den afwisselenden druk regelmatig (als

een Bourdonsche veer) tusschen twee standen heen en weer gaan.

De boring i^ staat in verband met de boring iqz in hei pomp-

lichaani. Om het kraanstuk t'i daarop aan te brengen zoodat de

pakking kan worden aangezet zonder dat het stuk zelf draait, (wat

de beschikbare ruimte met het oog op de daaraan verbonden capil-

lair niet toelaat) is aan /]q een cylindervorraig verlengstuk <']3 met

flens ij3 gesmeed. Men bevestigt het in de boring e^^ met behulp

van een in tweeën gesneden doorboord tapstuk met schroefdraad ij^,

hetwelk met pennen tot een enkel stuk vereenigd w^ordt.

In de boring ecz is een eboniet dopje eg met pakking bevestigd

zoodat, wanneer het kwik door i zoover mogelijk wegstroomt er toch

een laag overblijft om de sluiting van e^ in e^^ te beschermen.

tj Persklep en toebehooren. De stalen persklep (PI. V fig. 1) rust op den

zetel «2, <lie in het met een bijzonder fijn afgewerkten en zonder speling

op de tap passenden schroefgang voorziene, boveneinde van de boring

in het pomplichaam wordt geschroefd (zie § 2 X). 2). De boring in dit

stalen zetelstuk is van onderen trompetvormig glad uitgedraaid, zoodat

bij het samenpersen het gas niet in bellen kan blijven hangen

(zie § 2 2). 2). De sluiting vnn den zeteldrager op het pomplichaam

wordt door opgesloten pakking ^22 verkregen.

Het conische deel van de klep ez\ is op den zetel «23 met de

uiterste zorg geslepen, bij do beweging vindt zij hare geleiding (zie

§ 2 S. 1) door een in de cylindervormige opening e^^ op en neer

glijdenden cylinder ^32, waarin langs de beschrijvende lijnen stukken

zijn uitgesneden, het verlengstuk «33 wordt door de veer €73 en de

pen «74 verhinderd in een te groote beweging naar boven.

In de klep kan verder tusschen e^i en «33 worden ingeschroefd

een zacht gebogen asbest plaatje «:h, dat in sommige gevallen eene

betere afHhiiting verzekert, doch niet altijd wordt toegepast.

Het bovendeel van den spathoed e^^ wordt gedragen door den cylin-

dermantel €751, die geschroefd is op e^. In dezen cylindormantol

stjjgt het overvloedige langs de persklep geperste kwik op, het gas

ootwykl door de openingen «752 on wordt door den tweedeu cyliüdcr-

Diantel «7e (zie § 2 9. 1) naar beneden gericht.

Uet plaatje ifx voorkomt het doordringen van kwik in het boven-

Htok van don dom (zie § 2 $. 1). Na aanbrengen van den tweedon
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mantel werden nimmer meer kwikdruppels op het plaatje gevonden.

De afvoerbuizen van het ^as uit den kop, «5 en e^ zijn als bij

Cailleïëï boven voorzien met platte kanten om ze op de pakking-

ringen in den bodem vast te kunnen schroeven. De kraan «41 door

welke men het gas kan laten uitstroomen, zonder de buisjes e^ ea «g

te gebruiken, is wegens den hinderlijken kwi knevel, die met dit

openen bij hoogen druk gepaard gaat, buiten gebruik.

O. Zuigklep. (Zie op PI. Y fig. 1 de verschillende doorsneden en

details van de klepkast en toebehooren ) Tegen de platte voorzijde

van het pompliehaam is (^vergl. PI. III) de stalen klepkast f ge-

klemd, welks boring fi aansluit op de boring in het pompliehaam.

De aansluiting wordt verkregen door bouten, welke door de gaten

ƒ2 gaan en geschroefd worden in de gaten «^i ^^ l^^t pompliehaam.

Tusschen de vlakke zijden van het zuigklepstuk en van het pomp-

liehaam wordt bladcaoutchouc gelegd (45 mgr. per cM^.) over ter

bevordering van de sluiting aangebrachte gleufjes fz\.

De zuigklepzetel f^ wordt in het stuk f geschroefd, waarbij de

pakking ƒ4 afsluiting geeft. De klepzetel is doorboord met talrijke

fijne openingen /q. De klep /'s, die zorgvuldig geslepen is op den

klepzetel, vindt door het cylindrische staafje /'50 geleiding in het

klepzetelblok, terwijl het conische deel
f-^i

de openingen in de klep-

zetel afsluit. Zij wordt door het veertje ƒ57 met pinnetje fse steeds

tegen den zetel gedrukt. De klepzetel kan uitgeschroefd worden met

behulp van den daanian gedraaiden op twee plaatsen onderbroken ring

/isi- In het kleplichaam wordt een plaatje caoufchouc fy^ geklemd

met behulp van het ingeschroefde stukje /'jg, een vierarmig stalen

veertje /j^, drukt de randen van het caoutchoucschijfje zacht veerend

tegen den klepzetel. Er is dan een merkbare overdruk van de pers-

zijde noodig om de stalen klep op den klepzetel vast te drukken.

Wordt dit bij hoogen druk het geval zoo rust het caoutchoucblad

eenvoudig op een plat vlak gevormd door het bovenvlak van den

klepconus en de bovenzijde van het klepzetelblok. De ingeschroefde

tap of klepkastdeksel /^ met pakking f^ veroorlooft zich te overtuigen

van de goede werking van de klep en ook den klepzetel met klep

uit de klepkast te verwijderen.

i. Veiligheidsventil. Met de klepkast vormt de zijdelings aange-

brachte zuigkast ƒ01 een geheel van gesmeed staal, de boring /o

geeft verband van de zuigruimtc f\ en /n, de ruimte, die tusschen

do ring fn en den klepkastwand open blijft, met het zuigkamortje
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fgij waarin het gas uit de zuigbuis ^lo binnentreedt, zoo de klep

gi niet gesloten is (verg § 2 <£ 2).

Deze klep is door een cylindertje (/23 waarin twee gleufjes, ge-

koppeld aan een trekstangetje ^311 met pennetje ^310, op welk trek-

stangetje schroefdraad is gesneden, waarmede het door een moerdraad

in het tapstuk </32 door de pakking ^33 kan op en neer geschroefd

worden. Dit tapstuk bevat een schroefdraad. Houdt men het pennetje

(73,2 vast dan moet door draaien van 732 het stangetje op en neor

schuiven zonder te draaien gelijk voor het losrukken (verg. § 2 (£ 1)

noodig is. Het draaien geschiedt met behulp van het knopje van

De onderzijde van de buis qiq waartegen de veiligheidsklep aanslaat,

is om het klepje goed te doen sluiten naar binnen afgerond (zie ^loi)

de caoutcoucbekleeding g^x (caoutchouc met veel zinkwit gemengd),

die stevig in het bovenvernauwde bakje ^20 geklemd is^), vordert

daartoe slechts weinig druk. liet klepje ligt in den regel op drie

nokjes ^41, die rusten op een steunringetje ^42, (tevens de pakking

van gi opsluitende) zoodat het gas altijd vrij uit ^10 naar /yi kan

stroomen, waartoe in de buis g^ nog gleuven zijn gehakt. Het stan-

getje i/311 is dan een paar slagen terug geschroefd en het ven til

kan dus nog zonder door het stiftje gehinderd te worden, door plot-

seling opstijgend kwik zoover opgeheven worden dat het de opening

^101 afsluit.

Men zal opmerken dat de aansluiting der verschillende declen van

(j en f iets meer samengesteld is, dan noodig is
;
dit zal ook het geval

blijken bij g, hetgeen door de opmerking aan het slot van § l wordt ver-

klaard; voor wie een CAiLLETET-pomp in een compressor van hot

Lcidsche model wil veranderen kan de dctailteckeuing haar nut hebben.

De wartel gv (PI. VI Fig. 2) sluit g^^ tegen g-^^. Yan do punt-

buliroef g:,\ wordt als bij Cailletet gebruik gemaakt om uit het

kwikbakje gui door de boring g-^<>, en de opening g-^Q kwik in de buis

^ip te laten vloeien, hetwelk van daar in hot zuigkamertje en daaruit

in don ponipcylinder wordt opgenomen, mits deJ^e ruimten niet ondor

druk Btaan. Alleen bij het begin en als lekkage mocht hebben phiats

gevonden, wordt <leze puntkraan geopend. In den regel zuigt de pomp

gas door g-^^ uit de holte g-^i en de voorkamer g^ (Verg. PI. III).

Dezo laatBto (verg. § 2 (?. 3) is vervaardigd uit een geweerloop,

die met do bcnoodigdo stalen monturen (zie PI. VI l^'ig. 2) is

voorzien. liet ga» wordt er in aangevoerd door de zuigbuis

') U|» il« UriMulMn».
-i'

•!. II l.lrjijt*'* woidfU iii ^uuiiuaU ^chuudcii.
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«/yi- Op de hieraan verbonden tap g-Q, kunnen verschillende toelei-

dingsbuizen (I, II, III) met wartels en pakking verbonden worden.

Aan het ondereinde is deze voorkamer voorzien van een punt-

kraan ^05 om eventueel overgestort kwik af te laten stroomen. Het

naar boven omgebogen buisje g^^, dat kan worden afgeschroefd, heeft

ten doel de afsluiting door een laag kwik te verzekeren. Begint er ook

maar weinig kwik in de buis door onvoldoende sluiting van de klep-

pen over te storten zoo waarschuwt (verg. § 2 6) onmiddellijk het

contact (/Tös terwijl het contact ^^^^ aan zal gQsen dat er meer kwik

overgestort is dan zich in de pompcylinder boven de zuigklep bevond

(verg. Pi. III), en dat dus de persbuis C^'q in het ongereede is geraakt.

y.. Afvoer van het (jecowyrlmeevde gas. Hot gecomprimeerde gas

kan uit hel reservoir ontwijken (zie PI. III) door de buisleidingen

k en /. Geschiedt dit langzaam dan zal in 't algemeen al zeer wei-

nig kwik worden raedegesleept. Al do kranen worden dan ook steeds

zeer behoedzaam geopend en behalve in dringeode gevallen laat men

het gas altijd even langzaam wegstroomen als het bij geregelde wer-

king van de pomp wordt aangevoerd.

Do flens k^i (zie PI. III en PI. V fig. 3) is aan de omgebogen

buis /jo van de hoofdgeleiding met marinelijm bevestigd, zij sluit met

behulp van pakking /-jo, die met den wartel k]^ wordt aangeschroefd

op het overstortflesehje k^. Het contact X;jo dat onmiddellijk waarschuwt

wanneer er eenig kwik in het fleschje overgaat, is van dezelfde con-

structie als C'3 (zie PI. V fig. 2). Het tapstuk ^15 waarop de afvoer-

buis ^20 '"^*' ^^^ wartelmoer en pakking sluit, is zijdelings aan het

stalen fleschje ^'13 gesneed. Het fleschje is aan het frame bevestigd

(zie PI. II fig. 2 en 1).

De stalen hoogdruk-puntkraan X-gi (^lie PI. III) met welke de pers-

zijde der pomp wordt afgesloten, is van de bij tj en tg nog nader

toegelichte constructie, zij is evenals k^ aan het frame bevestigd. Ook

de omgebogen buis
/^o

die meer bepaald ten doel heeft den druk in

den kop op den manometer af te lezen is met een (kleiner) overstort-

flesehje l^ voorzien ;
de bodem ervan kan worden afgeschroefd, daar

echter kwik aan deze zijde nauwelijks te vreezen is, werd daarin geen

schelcontact aangebracht. Uit dit fleschje (hetgeen niet op PI. IL

voorkomt daar het niet aan do pomp zelf bevestigd is) wordt de druk

naar de bronzen hoogdruk-puntkraan I.2 op het kranenbord geleid

en kan langs ^3 naar den manometer A'gs worden overgebracht.

Do stalen filtordoos kn PI. lil waarheen het gas uit het overstort-

flesehje zijn weg neemt, bestaat (Pi. V. fig. 4) uit een hollen cylin-
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der hoj op welks tappen door wartelmoeren ^-32 de overpijpen der

aanvoer- en afvoerbuizen k-^i kunnen worden vastgezet. De overpij-

pen zijn trompetvormig uitgeboord aan de zijde die naar den filter-

cylinder gekeerd is. In dezen bevindt zich, opgesloten in ringen en

tusschen doorboorde steunplaten ^^^33, in de eerste ^-34] samengepakte

dikkere in de tweede K.^^. dunnere koperdraden, eindelijk bevindt zich

in de laatste k^^^ tusschen twee plaatjes met fijne zeefopeningen, goud-

blad, om de laatste sporen kwik te verwijderen (verg. § 2 ^. 3). Deze

filterdoos is nog aan het frame der pomp aangebracht (zie PI. II,

fig. 2 en 1). De kranen, buizen of toestellen, waarin het gas na dezen

filter doorloopen te hebben wordt toegelaten, behoeven niet, zooals die,

welke er aan voorafgaan, met vermijding van soldeerwerk uitsluitend

van staal of een ander materiaal, dat niet door kwik wordt aange-

tast, vervaardigd te zijn. Zij moeten dan echter ook op zoodanigen

afstand van de pomp zelf geplaatst zijn, dat men geen aanraking

met kwik behoeft te vreezen, waartoe in de onmiddellijke nabijheid

natuurlijk alle aanleiding is. De toeleidingsbuizen van de pomp

naar het kranenbord bijv. worden van ijzer of staal genomen ^).

X. De ontploffinrjsdop k^ PI. III bestaat uit een kamer *^o, op

welks rand met behulp van een wartel k^2 on een pakkingring een

zorgvuldig gewalste dunne plaat van hard geel koper is geschroefd.

De dikte en bewerking wordt telkens zoo gekozen, dat men zeker

kan zijn van springen bij een bepaalden druk, terwijl lekken (als

bij een veiligheidsklep zoo licht voorkomt) is uitgesloten.

/< lid kranenbord. De buis X-j (PI. III) voert het samengeperste

ga» naar de hoofdhuis Wq van het kranenbord, welke de takken «jj,

i»ti en «31 draagt, zoodat het gas langs vier wegen kan worden afgevoerd.

Jjangs de kraan wig wordt in den regel het gas naar de toe-

stellen gevoerd in welke men het wenscht te bewaren of bij proeven

te gebruiken, en wel is aan de buis n^ een reservoir p gekoppeld,

dat in vele gevallen als windketel dient, terwijl de toestellen bij de

kraan »i8 werden mingekoppeld.

De kraan w^i dient om samengepei'st gas naar andere toestellen

te leiden of ook wel om liet aan analysen te onderwerpen.

Om de spanning van het Humengeperste gas op den manometer

te meten dient de kraan W22' '^'j afgeslotcui kraan
/<ji

on I2 kan

) Ook t^u do fAtiflilriuIen van met oioutchouo boklued y^er of duor 'tj'^eteii buizeu

bdcbfnud*
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men op den manometer tevens Je spanning van de aan nj^ of n^^

gekoppelde toestellen meten, of wel bij gesloten kraan n.22 en ge-

opende I2 de spanning van het gas in den dom van de pomp. Bijv.

om te beoordeelen of de pomp regelmatig werkt (in 't bijzonder bij

de bewerkingen II en III).

Door de kraan «32 verbindt men de pomp met toebehooren mot

eene geleiding, die o. a. naar een luchtpomp en naar een open

flesch met een iii kwik gedompelde veiligheidsbuis voert, de zuig-

inrichting (zie § 4 v). Tevens maakt men van «32 gebruik om gas

dat onder druk gebracht is, naar de zuigzijde (een gashouder bijv.)

terug te laten vloeien (verg. § 4 v).

§ 4. Terwijl de tot nog toe beschreven hulpmiddelen als onmid-

dellijk tot de pomp behoorende kunnen worden beschouwd, hebben

wij nu nog na te gaan wat verder noodig is voor de in § 2 en op

PI. III met I, II, III aangeduide bewerkingen.

I. Zuigen van gas uit een ruimte op gewonen of op

minder dan atraosferischen druk.

Een voorbeeld daarvan is het veelvuldig voorkomende zuigen uit

een gashouder. De zuigbuis gji van de pomp wordt daartoe ver-

bonden aan de door I op PI. III aangegeven :

V. Zuiginrichting voor gewonen druk. Deze bestaat geheel uit

glazen toestellen, waaraan de ijzeren zuigbuis met caoutchouc ver-

bonden is. Door de buis O,. PI. III wordt het gas uit den gashouder

door watten gefiltreerd genomen ; wordt de kraan O5 gesteld als in de

figuur aangegeven, zoo stroomt het gas langs O^o en door het buisje

O21, waarin glaswol, phosphorzuur anhydride en gesmolten natron,

onmiddellijk naar de pomp. Draait men de kraan O5 180° om, en dit

is de gewone stand, zoo doorloopt het gas de in den regel met zuiver

zwavelzuur (zie § 2 D. 2) gevulde waschfleschjes Ö3. In beide gevallen is

de wijde veiligheidsbuis Oj aangesloten, waarin het kwik bij het lucht-

ledig pompen tot barometerhoogte opstijgt. De dubbele waschfleschjes

zijn zoo gebouwd ^), dat de werkiug bij tegenovergestelde richting

van den gasstroom geheel dezelfde is. Het borrelen van het gas door

het zwavelzuur, hetgeen volmaakt helder moet blijven, laat evenals

het opstijgen van het kwik in O7 toe zeer juist te beoordeelen of

de zuigklep goed werkt en de pompcylinder goed luchtledig wordt.

De pompcylinder wordt gevuld met gas van minderen druk dan die

in de toestellen waaruit het toestroomt; m^en kan rekenen op het

opnemen van 100 tot 125 liter normaal gas per uur.

1) Zie E. l'. UE A^RiEs Dissertatie. Leiden 1893.

34
Veiblaübu dti Al'deeliii- NatuuiL. Dl. Mil. A". 1899/iyüÜ.
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Spatten van zwavelzuur worden in de opvangboUetjes O31 en 0^^

opgevangen; de buizen zijn verder zoo gelegd, dat spatten naar de

flescbjes terugvloeien; zeer fijne druppeltjes, die mochten worden

medegesleept, worden in Ooj tegengehouden.

Wordt het comprimeeren gestaakt, zoo laat men het nog in den

dom ^4 aanwezige gas door de kraan ^23 langs O^q en 0-^ naar 0^

terugstroomen.

Het luchtledig pompen van de kwikpomp en toebehooren geschiedt

door O4. Men stelt daarbij de drieweg kraan O5 zoo, dat de droog-

fleschjes aan de beide zijden met de luchtpomp in verband staan.

Ook tot het luchtledig pompen van de geleiding van de toestellen

(gashouder) tot aan 0-^ kan van O7 worden gebruik gemaakt.

II. Overpompen van samengeperst gas uit een ruimte
van lage ren in een van hoogeren druk.

Als voorbeeld daarvan kiezen wij het overpompen van gas uit een

bus in een andere (bijv. uit een nagenoeg ledige in een niet geheel

gevulde, wat dikwijls gewenscht is om den druk in de laatste te

verhoogen of om de eerste bus beschikbaar te hebben.) Met het oog

op deze bewerking is de kamer «/u zoodanig ingericht, dat zij des-

noods den vollen druk van de pomp kan weerstaan. De schematische

figuur (PI. III) wijst met III aan de verbinding langs een hoogdruk-

krann g^ i"6t een wiudketel ^3, welks spanning op den met g^o af

te sluiten manometer «743 wordt afgelezen. In dezen windkctel laat

men uit het over te pompen reservoir 70 door de regelkraan g-^ het

guj* in den regel zoo toestroomen, dat de spanning in
[/,i

niet boven

10 atmosferon stijgt. Bij hoogeren begindruk en bij tevens hoogcn

eiriddruk zou de pomp to zwaar gaan werken en de pompcylinder

warm loopeu. In den regel wordt voordat tot het overpompen

wordt overgegaan, de pomp en de windketel langs N.^^ on 04lucht-

eldig gepompt. Zijn de toestellen aan de zuigzijde voldoende sterk

g^ecoDStruoerd, zoo kan men een veiligheidsklep aanbrengen, die het

f(as bij te lioogen druk aan de perszijde naar de zuigzijde terugvoert

(verg. § '1
C'iq). Daar de werking der kwikpomp voortdurend toe-

zi(!lit vordert, mag men echter op manometer en veiligheidsdop vol-

doende vertrouwen.

III. Hamcnworkon mot een compressor, die gas
onder drukking toevoc^rt.

Wal du kwikpomp y.vW bvUvil in dit luitzeltdc ulnof door 71 Htimoii-

tfi'IKJrHt ifiu uil «•«•Il Imh tocstivMniit, ('M het liuft voor de hiiud, dat
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er dikwijls van de geschiktheid van mijn compressor voor dit doel

partij wordt getrokken. Als voorbeeld daarvan zal ik hier alleen

behandelen het geval dat de hulpcompressor geheel er op ingericht

is om met de kwikpomp samen te werken, d,w.z. juist zooveel gas

op den hoogsten aan de zuigzijde van de kwikpomp toegelaten

druk, aanvoert als de laatste opnemen kan. Werd in zulk een

compressor de samenpersing ook met kwik tot stand gebracht, dan

had men feitelijk een kwikcompressor met twee trappen van druk

en tienvoudig vermogen verkregen. Over zulk een werktuig, maar

dan samen met een kwikpomp volgens het tegenwoordig model op

nog iets grooter schaal, zoude ik gaarne beschikken, ten einde de

langgewensclite circulatie van vloeibare waterstof in het cryogeen

laboratorium tot stand te brengen. Intusschen behoeven bij vele

onderzoekingen de hooge eischen, die dit laatste vraagstuk stelt, niet

vervuld te zijn, zonder dat men daarom nog kan overgaan tot het

gebruik van een als in Meded. W. 51 § 3 voor het samenpersen

van groote hoeveelheden zuiver gas ingerichten Brotherhood com-

pressor. Ik heb mij dus voorloopig er mede tevreden gesteld een

hulpcompressor te bouwen, die in tegenstelling met den Brotherhood
er op berekend is om luchtledig gepompt te worden en in welken

het gas door een minimum van glycerine wordt samengeperst. Daar-

door kon de hulpcompressor, bestemd om met de kwikpomp te werken,

thans in tegenstelling met deze snelloopend (150 omw.) en dus van geringe

afmeting en goedkoop zijn. Bij drukkingen tot 10 atmosferen zijn

de nadeelen van het gebruikte smeermiddel, in verband met een

teretond (onder (j) nader te beschrijven droogtoestel, zoo gering, dat

ik wel vertrouw met behulp van deze inrichting eerlang vloeibare

waterstof te kunnen verkrijgen. De vacuumpomp toch, welke ik

daartoe in Med. ^^. 23 § 5 noodig achtte zal spoedig in geregelde

werking zijn.

In PI. III geeft II de verbinding aan wanneer de kwikpomp met

den hulpcompressor samen werkt. Op de aangegeven wijze zijn

kwikpomp en hulpcompressor geregeld in gebruik bij de zuurstof-

circulatie van het cryogeen laboratorium (zie Meded. N^. 14) i).

Het gas uit den hulpcompressor strijkt eerst door den

(). droogtoren voor gas onder hoogen druk.

Dit is een stalen flesch l (zie PI. III en Pl.YI, fig. 3. 1 werd in

aanzicht reeds afgebeeld Med. W. 51, PI. II, als i)i), van boven

gesloten met een wartel voorzien met platte kanten en overpijp met

1) Vergel. MATHiAa l.c. PI. I.
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pakking Ii. Ten einde een langzaam stroomen van het gas te waar-

borgen is de buis zeer wijd genomen. De constructie is op hooger

druk (150 atm.) berekend dan die van de droogbuizen behandeld

in Med. N». 51 (§ 3 en fig. 6 PI. III.)

Het droogmiddel (P2O5, ook wel Na OH) wordt niet onmiddellijk

in deze zware buis gebracht, doch in een dunwandige koperen buis J^,

die in den droogtoren zoo bevestigd wordt, dat het gas zijn weg

alleen door het droogmiddel kan nemen. Het luchtledig pompen geschiedt

door de pomp zelf, terwijl kraan N^^ en O4 gebruikt worden. Is de buis

I4 met de stof door welke men het gas wil laten strijken (in glaswol of uit-

gegloeid asbest) gevuld, met de zeefjes /41 en ƒ42 (die met schroefdraad

er in bevestigd worden) boven en beneden afgesloten, dan laat men de

rand I43 rusten op den wand van den droogtoren zelf en schroeft eerst

dan den bodem I42 door middel van de ribbe I45 aan, wat de pak-

king I^^ zijdelings doet uitzetten en tegen den wand van I doet sluiten.

De omgebogen buis /31 dient om druppeltjes glycerine, die uit den

hulpcompressor medegesleept mochten worden, af te scheiden, de

kraan 732 om deze te verwijderen of den toestel luchtledig te pom-

pen of wel gas uit den toestel te verwijderen (of daarin te brengen).

§ 5. Wij hebben thans nog den

Hulpcompressor zelf te beschrijven volgens de schematische teeke-

ning op PI. III en de detailteekening op PI. VII, waar ook (fig. 1)

een vereenvoudigd aanzicht van den geheelen compressor is gegeven.

Hij werd voor mij door de Société Génevoise geconstrueerd. Om
ruimte te sparen hangt hij aan den muur (beneden de drijfas (§ 2,

/, einde) met welke ook de kwikpomp gekoppeld wordt).

De plunger /' is hol en bevat een koperen buis, door welke water

tot afkoeling van den dompnlaar en het samongoperstc gas wordt

geleid, (verg. /'', en 1'\ op PI. IIL) Tot aan en afvoer dienen caoutohouc-

buizen^ die met den dompelaar mede bewegen en aan het andere uit-

einde aan de waterleiding bevestigd zijn.

De pakking E^ bestaat uit tw(H! manchetten E^^^ en Ey^^ als bij

de jiersbuin van de kwikpomp (zie§3, «). Zij zijn in tegengestelde

richting gesteld nl. een op sluiten bij zuigen de andere op sluiten bij

iwreeii) on worden opgesloten door het wartelstuk 71^3, dat met schroe-

iden tegen het pomplichaam l> wordt gedrukt, waarin hot tevens

giydend sluit, terwijl het met een rand K^ er om heen grijpt. De
doropelaar wordt beveiligd door houten ringen (verg. §.'{,«) en een op

brons i&i« sluitenden hoed i^jQ. De buitenrand E^ is gevuld met glyce-

rine. In bet opsluitstuk bevindt zichcen Hmeerkamer^4,(Pl.VIlfig. 3)

waarin glycerine onder druk wordt gebracht. De druk wordt langs

1
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de kraan C,; (zie fig. 2 en fig'. 5 PI. VIT) en do buis G^ (fig. 2)

in het voorraadfleschje uitgeoefend. Van een goede vulling (zonder

lucht) overtuigt men zich met behulp vanösi. Het uitvloeien van glycerine

uit deze kamer wordt verhinderd door een tweede manchet pakking E-2, die

met den wartel £"24 en het opsluitstuk £"53 wordt aangezet. Het vraag-

stuk een geringe schadelijke ruimte te verkrijgen en zoo weinig

mogelijk smeermiddel met het gas in aanraking te brengen, is hier

opgelost door den dompelaar zoo zuiver af te draaien, dat hij zuigend

in den pompcylinder sluit, en verder den bodem van den pomp-

cylinder bolvormig af te werken en dan met twee platte vlakken

(die der kleppen) wigvormig af te snijden. Het geheele bodemstuk

C van de pompcylinder kan worden weggenomen, hetgeen het

schoonmaken en uitnemen der klepjes gemakkelijk maakt.

Het opgezogen gas, welks spanning op een manovacuummeter

B (in verband met C^) kan worden afgelezen (de hulpcompressor

dient bepaaldelijk ook als luchtpomp, bijv. bij circulatie van vloei-

bare zuurstof verdampende onder lagen druk) komt door de zuig-

klep Cgi, (uit de pomp te nemen door C24 af te schroeven), die door

een veer en stelpen C23 beheerscht wordt, in den pompcylinder;

het gas wordt dan geperst door de persklep, waarvan de teekening

evenals die van de zuigklep wel geen nadere toelichting behoeft,

naar de buis //q, waarin de druk door den manometer wordt

aangewezen, en verder langs Hi naar /. Verband tusschen de zuig-

ruimte achter C21 (fig. 4) en de persruimte achter Q ontstaat langs de

kanalen C40 en C41 wanneer de veiligheidsklep Cg^ gelicht wordt. Deze

veiligheidsklep wordt met een lange veer C^^ met stelblokje C^^ en stel-

pen C7jj gespannen. De stelpen loopt doorde pakkingbus (7^,^, eindigt in een

vierkant stuk C33, en wordt met behulp van eene sleutel gesteld op een

bepaalden druk. Is dit geschied zoo kan men den hulpcompressor

zonder voortdurend toezicht door laten werken onafhankelijk daar-

van of de kwikpomp het samengeperste gas kan opnemen of niet.

Voor de Boekerij wordt aangeboden namens den Heer A. A. W.
HuBRECHT een boekwerk, getiteld : „ The descent of the primates"

New-York 1897. 80.

(8 Februari 1900.)
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ERRATA.
Voor de formules op blz. 193; regel 7 en 8 v. o. lees:

55 = P-^P' p — p

P, - Pi Pi -Pi

'273\'

, /273\V T .

SB = J5 }l + (V) i^P -^ P'K''~^27d)" ^P'~P'^ ("^~^^27^
T

7-Ó/}

en Tabel I, blz. 194 :

X



( 503 )

tweede formule staat

:

moet zijn

:

=i(?v)V/Vl('-^')V ....





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELINQ

van Zaterdag 24 Februari 1900.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhüyzen.

Secretaris (waarn^.): de Heer D. J. Korteweg.

Imhold : Ingekomen stukken, p. 508. — Adres van gelukwensch aan de Kön. preuss. Akademie
der Wissenschaften, p. 504. — Verslag over een sohrijren van de Commissie „fiir inter-

nationale Erdbebenforschung", p. 504. — Mededeeling van den Heer van WiJHK:„>}ene
eenvoudige en snelle bereidingswjjje van neutraal pikrokarmiju", p, 506. — Mededeeling
van den Heer W. H. JiLiis : „Verschijnselen op de zon, beschouwd in verband met
anomale dispersie van het licht", p. 510. — Naschrift op het verslagover de handschriften
en bescheiden afkomstig van den Hoogleeraar J. H. van Swindbn, p. 523, — Mededeeling
van den Heer .7. D. tan dbb Waals Jb.: „De Entropie der Straling" (II), p. 529, aan-

geboden door den Voorxitter. — Mededeeling van den Heer Lobbt db Brüyk, namens
den Heer A. F. Hollbman: „Over de vorming van tiisubstituenten van benzol uit

disubstitucuten", p. 537. — Mededeeling van den Heer Bakhuis Koozeboom, namens
Dr. Ernst Coiien : „De Enantiotropie van het Tin" (IV), p. 539 (met ée'n plaat). —
Mededeeling van den Heer Bakhcis Roo/eboom, namens Dr. C. tan Eyk: „Vorming
en omzetting van het dubbelzout Zilvernitraat-Thalliumnitraat", p. 543. — Mededeeling
viin den Heer Scholte: „Over rationale ruimtekrommen", p. 548. — Aanbieding van
boekgeschenken, p. 555. — Errata, p. 555.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

De Secretaris heeft bericht gezonden dat hij door ongesteldheid

verhinderd is de vergadering bij te wonen. De Voorzitter verzoekt

den Heer Korteweg het Secretariaat te willen waarnemen.

Naar aanleiding van de voorgelezen notulen herhaalt de Voorzitter

de vraag of ook een der medische leden geneigd is de Akademie te

vertegenwoordigen op het Medisch Congres dat op 29 Augustus 1900
te Parijs zal worden gehouden. De Heer Stokvis verklaart zich

bereid deze vertegenwoordiging op zich te nemen.

34
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. VIII. A». 1899/1900.
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Ingekomen zijn

:

V. Brief van de University te Cambridge, ter begeleiding van

een bronzen medaille, geslagen ter gelegenheid van het Jubilee van

Prof. G. G. Stokes. Wordt besloten daarvoor eene dankbetuiging

te doen toekomen.

2". Circulaire van de Commissie voor het Congres international

de Botanique générale, te Parijs te houden van 1—10 Oct. 1900.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

3*. Circulaire van de R. Accademia dei Lincei te Rome, kennis

gevende van het overlijden van Prof. E. Beltrami, Voorzitter dier

Akadcmie. Zal met een brief van rouwbeklag worden beantwoord.

4**. Schrijven van de kön. Akademie der Wissenschaften te Berlijn,

meldende dat er door haar en verschillende andere Akademiën eene

„Internationale Association der Akademiën" is opgericht, waarvan

de statuten worden toegezonden, en tot welke ook de Nederlandsche

Akademie van Wetenschappen verzocht wordt toe te treden.

De Voorzitter zegt, dat hoewel deze zaak, alvorens eene beslissing

zal kunnen genomen worden, vooraf door het Bestuur zal moeten

worden besproken, hij toch gaarne thans reeds gelegenheid aan de

Leden der Afdeeling wil geven, hun gevoelen uit te spreken.

De Heer Stokvis zegt dat het hem in hooge mate wenschelijk

voorkomt toe te treden. De Vejgadering ondersteunt mot applaus

deze opmerking van den Heer Stokvis.

Voorlezing wordt gedaan van den door de Commissie in de Neder-

lundHche tiuil opgestelden gelukwensch voor de kön. prouss. Akademie

der Wissenschaften. De Voorzitter geeft daarbij de redenen aan,

waarom de Commissie meent dat het noodig noch gewenscht is bij

deze gelegenheid vtin eene andere dan de Nederlands(.'he taal ge-

bruik te maken.

Meteorologie. — De Heer Kameullnüh Onnks brengt, ook namens

den Heer Martin, het volgende verslag uit over een schrijven

van 'Ir* <^ommiH8ie „/V/r internationale Ki'dbcbcnforschHn<f\

Prof. Gkrlamd deelt in zijn brief mede, dat zich oen permanente

Commissie voor het internationaal onderzoek der aardbevingen met

voorbclioud van het recht van coöptatie; \mv\i gevormd tiMigevolge

van de opro<;p iig uitgegaan van luun (>n van e(;n aantal Duiischo

gvicNsrdeli om Ic vormen (^ene InttMnationale SeismologisclKi GeHellschaft.

Hji wijit er op, dat in de Ncderl. Koloniën in den O.-Ind. Archipel
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dikwijls aardbevingen voorkomen, dat deze koloniën dus van bijzonder

belang zijn voor de studie der seismische verschijnselen, en stelt in

het licht, dat te Batavia door Dr. J. P. v. D. Stok, waarnemingen

van groot belang zijn verricht en voorbereid ; eindelijk wordt in een

der Bijlagen, de tot de geographische Gesellschaft gerichte „Aufruf"

van de waarnemingen te Batavia gezegd „es ist ein dringendes

Bedürfniss der Wissenschaft dass nach Einrichtung der genügenden

Anzahl von Stationen die Beobachtungen aller derselben veröffentlicht

werden, etwa in der Art wie dies so vortrefflich von Dr. Figee und

D. Onnen für den wichtigen und nicht leicht zuganglichen Indischen

Archipel geschieht."

In overeenstemmiug met dit alles is de verdere mededeeling van

Prof. Gerland, dat onder de geleerden, die door het Permanent

Comité zijn gecoöpteerd ook Dr. J. P. v. d. Stok behoort.

Wij achten het in hooge mate wenschelijk, dat Dr. v. d. Stok

als de aangewezen Nederlandsche seismoloog deelneemt aan de ver-

gaderingen van dit Permanent Comité. Zijne tegenwoordigheid daar,

wjuir zooveel vragen ter sprake zullen komen, welke voor de seis-

mologie van belang zijn en alleen door gemeenschappelijk overleg

kunnen worden opgelost, waar zooveel zal worden voorbereid, dat

slechts door samenwerking tot stand kan komen, is bepaald noodig

opdat Nederland vruchtdragend blijft medewerken niet alleen, maar

ook zijne, blijkens het vorige, hooge plaats blijft handhaven.

Ten einde deze deelneming te verzekeren adviseeren wij dus,

dat de Akademie zich naar aanleiding van den brief van Prof. Ger-
LAKD wende tot ZExc. den Minister van Koloniën, onder wiens

Departement het volgen en bestudeeren der aardbevingen ressorteert,

en aan ZExc. mededeele, dat zij het van het hoogste belang acht

voor dien tak van dienst en derhalve verzoekt, dat Dr. v. d. Stok
in de gelegenheid worde gesteld de vergaderingen der Permanente

Commissie voor het internationaal onderzoek der aardbevingen bij te

wonen en dat hem de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten

worden vergoed.

Daar het niet op den weg der Akademie ligt, lid te worden van
cone Yereeniging als in dit geval de Seismologische Sozietat, kan
aan het verlangen door Prof. Gerland in zijn brief uitgesproken

om een gedelegeerde te benoemen, die tot de leiding der Vereenio-ino-

zou medewerken, uit den aard der zaak in dien vorm niet worden
voldaan. Doch wij meenen dat de Akademie den Heer v. d. Stok
zou kunnen verzoeken haar wel verslag over het in de vergadering

der Permanente Commissie betreffende daar ter sprake gebrachte

wetenschappelijke vraagpunten behandelde te willen uitbrengen, welk
3-1*
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verslag de Akaderaie in staat zal stellen te beoordeelen, wat door

haar verder zal kunnen worden gedaan ter bevordering van het, in

het bijzonder voor onze Koloniën zoo hoogst belangrijke, seismische

onderzoek.

H. KA.MERL1NGH ONNES.
K. MA.RTIN.

Goedgekeurd wordt de conclusie van het uitgebrachte verslag,

daartoe strekkende dat de afdeel ing zich zal wenden tot den Minister

van Koloniën onder mededeeling dat zij het van het hoogste belang

acht dat Dr. van dek Stok, door wien te Batavia seismologische

waarnemingen van veel beteekenis zijn verricht en voorbereid, in

de gelegenheid gesteld worde de vergaderingen der Permanente Com-

missie voor het internationaal onderzoek der waarnemingen bij te

wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen.

Anatomie. — De Heer van "Wijhe doet eeue mededeeling, getiteld:

j,Eene eenvoudige en snelle hereidingswljze van neutraal

Pikrokarmijny

Het zal ongetwijfeld velen onnoodige moeite toeschijnen, de talrijke

voorschriften ter bereiding van pikrokarmijn nog met een te willen

vermeerderen. De meeste onderzoekers, die het gebruiken, zullen

tevreden zijn met een der bekende bereidingswijzen, die zij gewoon

zijn te volgen en zoo ging het ook mij, totdat mij ongeveer een jaar

geleden de kleurstof in den steek liet. Dit geschiedde bij de studie

van jong embryonaal weefsel, dat door osmiumzuur zwart gekleurd en

vervolgens gebleekt was.

De gewone middelen om kernen te kleuren: haematoxylino, aluin-

karmijn en verschillende aniline-kleui stoffen loverden slechts eene

diffuse kleuring op, terwijl enkel na een verblijf van circa 14 dagen

in pikrokarmijn de kernen te voorschijn traden.

Nu was echter het protoplasma der cellen verdwenen ; het moest

in het alkalische pikrokarmijn opgelost zijn en het lag dus voor de

band eeno ncutrole oplossing dezer kleurstof te nemen. Ik beproefde

erschillondü voorschriften, doch het gelukte mij niet eene neutrale

oplossing te vinden: Ken vochtig rood lakmocspapier, in de flesch

boven de vloeintof opgehangen, was na eenige uren blauw g(;kleurd.

Paul Maykk, in zijn artikel „Ueber Pikrocarmin" •), zegt zelfs

') Paol Mavbm, nMtXm Pikroe«miin*\ Zeitnchrift iür wlssenecliuftliche Mikro&kopie

and fttr nikrMko{irbche Tcchiiik, Hd. li, 1897.

I
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üiet te gelooven, dat ^Carmin in einer ganz neutralen Flüssigkeit,

die noch dazu eine relativ grosse Menge pikrinsauren Salzes enthalt,

gelost bleibeu kann," (1. c. p. 19). Hij onderzocht pikrokarmijn

van het anatomisch laboratorium te München en van het College

de France, verder vloeibare en vaste soorten van Grübler en ver-

schillende vaste soorten van Merck.

Het pikrokarmijn is eene oplossing van twee vaste stoffen : ammo-
niumpikraat en ammoniumkarmijn — de ontdekker Ra.n vier meende,

dat het eene chemische verbinding zou zijn, maar dit is eene assertio

gratuita — en nu is het, afgezien van de alkalische reactie, een

gebrek van de meeste voorschriften, dat zij de verhouding dezer

bestanddeelen niet kunnen aangeven en aan de wisselvalligheden

van het toeval overlaten.

Dit is het geval met alle recepten, waarbij de werking der bak-

teriën uit de lucht wordt te hulp geroepen, zooals bij de methode,

die iii het College de France ^) gevolgd wordt, terwijl de bereiding

dan bovendien verscheidene maanden duurt en men gevaar loopt,

gelijk mij bij ondervinding gebleken is, een geheel onbruikbaar

product te krijgen.

Wegens de opgenoemde en andere bezwaren zegt Paul Mayer
bij het slot van zijn artikel (1. c. p. 28): „Das Facit ware also :

das Pikroearmin gehort zu den Farbmittein, die eine bewegte Ver-

gangenheit hinter sich haben, und von denen man möglichst wenig

Aufhebens mehr machen sollte."

Het pikrokarmijn kan echter nog niet als eene verouderde kleur-

stof in de mikroskopische techniek beschouwd worden en het is mij

gelukt op eenvoudige wijze eene vloeistof te bereiden, die praktisch

neutraal mag heeten, terwijl zij bekende hoeveelheden ammonium-
pikraat en ammoniumkarmijn bevat. De methode kan ten deele

beschouwd worden als eene modificatie en vereenvoudiging van het

voorschrift van Hoyer ;
^) zij luidt als volgt

:

Neem 25 cc. ^) eener oude, sterke *) oplossing van karmijn in

') Zie: A. Bolles Lee, The Microtomist's Vademecum, fourthEdition, 1896, p. 153.

*) HoYEi, Beitrage zur histologischen Technik, Biologisches Centralblntt, Bd. 2,

1882. Het eenigszins omslachtige voorschrift van IIoyek volgende, gelukte het mij

niet een in water geheel oplosbaar poeder te verkrijgen. Ook gaat hierbij veel karmijn

verloren. Het „Pikroearmin nach Hoyee" van Grübler moet, volgens de prijslijst,

met behulp van ammoniak opgelost worden en was voor mijn doel dus onbruikbaar.

^) Deze en andere hoeveelheden zijn natuurlijk willekeurig ; de opgave geschiedt

voor het gemak van dengene, die het voorschrift mocht wenschen te volgen.

*) Aanvankelijk loste ik 30 gram karmijn op in 100 cc. onverdunde ammonia
van circa 10 pCt. Later bleek mij, dat het karmijn beter oplost in ammonia, di«

met het dubbele volumen gedestilleerd water verdund is.
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ammonia en schenk die met dunnen straal in 100 cc. sterken

alcohol (van circa 96 pCt.) ; er vormt zich nu een volumineus prae-

cipitaat van ammoniumkarraijn. Filtreer na een half uur of langer, ^)

wasch het praecipitaat op het filtrurn met 100 cc. sterken alcohol

en droog het gedurende 24 uren in een thermostaat bij 40—45° C.

Was de oplossing oud genoeg, dan krijgt men nu eene donkerroode,

bijna zwarte, brokkelige massa, die gemakkelijk fijn te wrijven is

tot poeder, dat volkomen en helder oplosbaar is in gedestilleerd

water of ammoniumpikraat van willekeurige sterkte. Voegt men

pikrinezuur aan de oplossing toe, dan ontstaat direct een neerslag;

het ammoniumpikraat mag dus geen vrij pikrinezuur bevatten, gelijk

het geval was bij eene hoeveelheid, die ik van Merck ^) ontving.

De verhouding van ammoniumkarmijn en ammoniumpikraat, die

mij bij de kleuring in den regel het gunstigst scheen, was als 1 : 2

en om nu eene vloeistof te verkrijgen, ook eenigermate in staat

weefsels te fixeeren, gelijk dit wel van pikrokarmijn verlangd wordt,

nam ik eene 1 pCt. oplossing van ammoniumpikraat — d. i. eene

bijna geconcentreerde ^) — en voegde daaraan toe Vg pCt. ammo-
niumkarmijn.

De oplossing was echter niet neutraal, hoewel de beide ingrediënten

volkomen droog waren. Al werden zij een week lang bij 45° gedroogd,

toch werd een vochtig rood lakmoespapier, in de flesch boven de

vloeistof opgehangen, na eenigen tijd blauw. Vermoedelijk hielden

de droge poeders nog vrij ammoniak vast. Om dit te verdrijven,

werd de oplossing in een glazen kolfje zoolang gekookt, tot een rood

lakmoespapier in den stoom niet meer blauw werd. Dit was na

een kwartier of een half uur kokens het geval. Na bekoeling ver-

toonde de vloeistof eene geringe troebeling, die door haar te filtreeren

') Het filtroat wordt v/eggeworpeu. Wanneer men het indampt, verkrijsjt men eene

taaie, roode «tof, die nis ze volkomen droog is, eene samenhangende, harde massa

Yonot, welke eoowel in alcohol nis water oplosbaar is. De waterige oplossing geett

gMn neerelag meer met alcohol.

Op geiyke w^j«e blgkt, dat de oplossing van karmijnzunr in anmionia uit twee

•oorten ammoniumcanninaat bestaat, waarvan de eene door sterken alcohol gepraeci-

pUoerd wonlt, de andere niet.

•) Eene hoeveelheid, die GrCblrr my zond, was duurentegen uitstekend. Men
kao tich het ammoniumpikraat overigens gcmakkelgk zelf bereiden : Men losse

b, V. 9 gnun pikrinezuur op in 100 e. c. alcohol van circa 96 p(/t., voege hienian

tot 1( e. e. ammonia en dampe in op den thermostaat bg circa 60''.

*) In den winter «etten xich kryatallen af uit do l pCt oplossing von nmmonium-
pfkraet.

On tn de kleurstof hot uitkrjitalliseeren in den winter te beletten, kaïi nion iiitu''

verdttsnen met bei halve volumen gedestilleerd wnter.

i
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gemakkelijk te verdrijven was. Het volumenverlies werd met ge-

destilleerd water aangevuld.

De kleurstof was nu gereed ; om haar voor schimmel te bewaren,

moest er een antisepticum aan toegevoegd worden, waartoe 1 pCt.

ehloral, door HoYER aanbevolen, zeer geschikt bleek.

Dit pikrokarmijn ^) is praktisch neutraal, want een vochtig rood

lakmoespapier, in de gesloten flesch boven den vloeistofspiegel opge^

hangen, was na vier maanden nog niet blauw gekleurd. De kleur-

stof 2) bevat 72 pCt. ammoniumkarmijn en 1 pCt. ammoniumpikraat,

want het gewichtsverlies ten gevolge van de troebeling na het koken

is zoo gering, dat het niet in aanmerking kan komen. De bereiding

is binnen twee dagen afgeloopen ; indien men haast heeit, kan men

ook in een enkelen dag gereed zijn ; men slaat dan het drogen over

en kan na eene voorafgaande proef de hoeveelheid berekenen, die

men van het vochtige praecipitaat moet nemen. De geringe hoeveel-

heid alcohol, die dit bevat, hindert niet en wordt bovendien door

het koken verdreven.

Een bezwaar bij deze methode is, dat men uit moet gaan van eene

oude karmijnoplossing in ammonia. De door mij gebruikte was twee

jaren oud. Versche oplossingen en ook zulke, die reeds een half

jaar oud waien, leverden inplaats van een zwart een meer of minder

helder rood ammoniumkarmijnpoeder, dat slechts gedeeltelijk en troebel

in water oplosbaar was.

De karmijnoplossing moet dus „rijpen"; hoe lang heb ik niet kunnen

bepalen, maar twee jaren is niet te veel. De vraag is nu, waarin

dit rijpen bestaat en of men het niet terstond kan doen plaats vinden.

Het is bekend, dat eene rijpe oplossing (waaruit men de overmaat

van ammoniak zooveel mogelijk heeft laten verdampen) de weefsels

beter kleurt dan eene versche en vrij algemeen, o. a. door Gierke ^),

wordt dit toegeschreven aan de vorming van koolzure ammonia,

waarbij het koolzuur uit de lucht zou worden opgenomen. Het kan

wel niet betwijfeld worden, dat deze opname geschiedt en in de hoop,

dat het genoemde zout de rijping zoude veroorzaken, voegde ik

10 pCt. ammouiumcarbonaat aan de oplossing toe. Echter zonder

het gewenschte resultaat, ook nadat de oplossing eenige maanden

oud was.

*) Het is verkrijgbaar by de firma Dr. G. Gbüblee te Leipzig.

') Een druppel der kleurstof geeft op filtreerpapier na het indrogen een bruin-gele

vlek met rooden rand. Deze rand is bij de gekookte vloeistof veel breeder dan bg

de ongekookte.

') H. GiERKR, Fürberei zu mikroskopiscaen Zwecken, 1885, p. 14 en 15.



(81Ó)

Toen stelde ik mij de vraag, of het karmijn misschien zuurstof uit

de lucht opneemt, derhalve geoxydeerd zoude moeten worden, en

dit bleek het geval te zijn.

Voegt men bijeen:

10 gram karmijnpoeder,

10 c. c. ammonia,

20 c. c. waterstofsuperoxyde,

laat men dit mengsel in een glazen kolfje even koken en koelt men

vervolgens af (b. v. door het kolfje op water in een half gevuld

cylinderglas te laten drijven) dan heeft men in een paar minuten

eene rijpe karmijnoplossing, die op boven beschreven wijze behandeld

ruim 9 gram ^) bijna zwart ammoniumkarmijn oplevert, dat geheel

— soms met een geringe troebeling — in water oplosbaar is.

In plaats van met waterstofsuperoxyde kan men ook koken met

eene gelijke hoeveelheid eener 1 pCt. oplossing van kaliumperman-

ganaat, evenwel schijnt in dit geval de oxydatie licht te ver te gaan.

Natuurkunde. — De Heer W. H. Julius doet eene mededeeling

getiteld:
j,
Verschijnselen op de zon^ beschouwd in verband

met anomale dispersie van het lichte

Alleen voor volmaakt homogene middenstoffen geldt de regel, dat

de voortplanting van het licht in elke richting rechtlijnig is. Ziet

men zich door verschillende overwegingen genoodzaakt aan te nemen,

dat zonnestralen op hun weg ruimten doordringen, waar de midden-

stof ongelijkmatig van dichtheid of verschillend van samenstelling

is, dan zijn de stralen gekromd en men verliest allen grond voor

de onderstelling, dat het waargenomen licht afkomstig zou zijn van

oorwerpen, aanwezig in de richting der gezichtslijn.

Hoewel nu niemand twijfelt aan de ongelijkmatigheid der stofvor-

deeling in en nabij de zon, toch heeft men in de theorieën omtrent

dit hemellichaam geen of althans veel te weinig rekening gehouden

met de strualbreking.

De wetten der gekromde lichtstralen waren, vooral door de studie

') MiU men vmd werkel^k droog kflrmjjn is uitgegaan. Het karmijn uit den handel

beval dikirüU 10 pCt. en meer water, hoewel het schünbaar droog is.

1
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der breking in de atmosfeer der aarde, reeds lang bekend i), maar

de eerste belangrijke poging om den invloed te onderzoeken, dien

de straalbreking in de zon zelve moet hebbeu uitgeoefend op den

loop der stralen, welke ons oog bereiken en dus op het optische

beeld, dat wij van haar te zien krijgen, hebben wij te danken aan
Dr. A. ScHMiDT. Zijne verhandeling „Die Strahlenbrechung auf der

Sonne ; ein geometrischer Reitrag zur Sonnenphysik" '^) leidt tot

hoogst merkwaardige uitkomsten en maakt het in ieder geval nood-

zakelijk, de bestaande zonnetheorieën uit dit oogpunt aan eene ge-

strenge kritiek te onderwerpen.

Wanneer eenmaal toegegeven is, dat wij met de straalbreking in

de atmosfeer der zon rekening dienen te houden, mogen ook niet

uit het oog worden verloren de gevallen, waarin de brekingsindex

buitengewoon groot of buitengewoon klein kan worden, d. w. z. wij

moeten het verschijnsel der anomale dispersie in aanmerking nemen.
Ik wensch te doen zien, welk een belangrijke rol de anomale

dispersie kan spelen in het veroorzaken van tal van bijzonderheden,

die aan den rand der zon en in de vlekken zijn waargenomen.

Het is niet moeilijk zich ervan te overtuigen, dat de brekings-

index van natriumdamp voor lichtsoorten, wier golflengte van die

der D-lijnen slechts weinig verschilt, zeer sterk afwijkt van den

index voor de overige stralen van 't spectrum.

H. Becquerel bezigde (C. R. 127, p. 399 en 128 p. U5) om
het verschijnsel te bestudeeren de methode der gekruiste prisma's

van KuNDT, in eenigszins gewijzigden vorm. Het beeld van den
krater van een booglicht werd ontworpen op een horizontale spleet,

geplaatst in het brandpunt van een collimatorlens. De evenwijdige

lichtbuudel ging vervolgens door een natrium vlam, waaraan Bec-

querel de gedaante van een prisma met horizontale brekende ribbe

had weten te geven en werd dan door een kijkerlens vereenigd tot

een horizontaal spleetbeeld, juist vallend op de vertikale spleet van
een spectroscoop met vrij groote dispersie. Als de natrium vlam niet

aanwezig was, zag men in den spectroscoop een continu spectrum,

waarvan de hoogte natuurlijk afhing van de breedte der horizon-

tale spleet. Werd de vlam op haar plaats gebracht en droeg men
zorg den evenwijdigen stralenbundel te begrenzen door een gemak-
kelijk in te stellen diaphragma, op zoodanige wijze, dat in de kijker-

1) Een opgaaf van literatuur over dit onderwerp vindt men o. a. in eene verhan-

deling van O. Wieneb, Wied. Ann. 49 p. 1Ü5— 149, 1893.

-) Stuttgart, Verlag von J. B. Metzler. 1891-
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lens slechts kon indringen licht, dat door een behoorlijk prismatisch

deel der vlam was gegaan, dan toonde het sprectrum duidelijk de

anomale dispersie. Ter weerszijden van elke der beide donkere na-

triuralijnen was de oorspronkelijk horizontale spectrumband sterk

gekromd, en «rel in dien zin, dat voor stralen met golflengten, een

weinig grooter dan XD^ of "Kd, , de natriumdamp een brekingsindex

bleek te bezitten, die snel toen&m, naarmate men het absorptiegebied

naderde ; terwijl voor stralen met golflengten, een weinig kleiner

dan ^Dt of Aijj, de brekingsindex bij nadering van de absorptielijnen

snel afuRJon. Het bedrag der anomale dispersie was nabij Dq, grooter

dan nabij Dj.

Toen ik deze proef herhaalde vond ik alles in hoofdzaak bevestigd,

doch kon bovendien in het verschijnsel een bijzonderheid consta-

teeren, waarvan Becquerel geen melding maakt en die ook niet

is uitgedrukt in de afbeeldingen welke zijn opstel vergezellen.

Becquerel zegt, dat bij het inbrengen van de vlam, wanneer deze

rijk is aan natrium, de lijnen Di en Dc^

als donkere, breede banden verschijnen en

dat ter weerszijde van lederen band het

spectrum vervormd is. Volgens zijne tee-

keningen (zie fig. 1 en 2) heeft deze ver-

vorming alléén betrekking op licht, dat

buiten het gebied der banden gelegen is;

de stralensoorten die binnen dat gebied,

dus in de meer onmiddellijke omgeving der

/>-lijnen, thuis behooren,

ontbreken geheel. Fig. 1

heeft betrekking op een

prismatisch deel der vlam

met de ribbe naar boven

gekeerd, fig. 2 op een

prismatisch deel met de

ribbe naar beneden gewend.

In beide gevallen is voor-

gesteld hetgeen men in

den kijker zag, dus een

omgekeerd beeld.

Aan mij heeft zich daar-

entegen het verschijnsel

vertoond in de gedaante

van lig. '{. De stippellijnen

Fig. l en 2.

i
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duiden de plaatsen van Di en D2 aan. Snijdt men aan het electri-

Bche licht den toegang af door een scherm tusschen de vlam en de

horizontale spleet te brengen, dan zijn op deze plaatsen de Z)-Ujnen

als twee zwak lichtende, scherp begrensde spleetbeelden te her-

kennen. Het licht is zwak, daar de vlam zich op ruim 70 cM.

afstand van de vertikale spleet bevindt en haar straling bijna geheel

onderschept wordt door het verstelbare diaphragma, dat slechts een

bundel van ongeveer 0.2 cM^. doorsnede tot de kijkerlens toelaat.

Geeft men thans aan het koolspitsenlicht gelegenheid om de vlam

te doordringen, dan verschijnt het spectrum van fig. 3 met zoo groote

intensiteit, dat in 't midden van de donkere banden de lichte natrium-

lijnen niet te onderscheiden zijn. Boven en onder in het gezichtsveld

daarentegen kan men deze nog waarnemen als voortzetf itigen van
de viei' heldere lichtpijlen^ welke uit het horizontale spectrum als

't ware in de duisternis worden uitgezonden.

Door herhaaldelijk het hoofdlicht te onderscheppen en weer toe

te laten, heb ik mij er van overtuigd dat, bij de gebruikte dispersie,

het sterke pijllicht inderdaad geleidelijk in het zwakke licht van de

emissielijnen overgaat, zoowel wat betreft de intensiteit als de plaats

in het spectrum. Als spectroscoop werd gebezigd een toestel met 4

of met 6 flintglasprisma's van 60° of ook een vlak buigingsrooster

van RowLAND met 47000 lijnen, waarvan het eene eerste spectrum

door buitengewone lichtsterkte uitmuntte. Het dradenkruis van een

oculairmicrometer (waarvan 65 deelstrepen met den afstand der D-lijnen

in het eerste buigingsspectrum correspondeerden) werd herhaaldelijk

ingesteld op het uiterste, nog goed zichtbare gedeelte van zulk een

pijl, terwijl de natriumlijnen der vlam bijna niet te zien waren.

Daarna nam ik het bij de vlam geplaatste diaphragnoa weg en onder-

schepte het hoofdlicht, zoodat nu de natriumlijnen duidelijk verschenen,

en stelde een aantal malen op de emissielijn in. De gemiddelden der

twee waarnemingsreeksen weken minder dan 1 deelstreep van elkander

af; de pijl naderde dus de D-lijn tot op een afstand van hoogstens

0.01 ////.

Uit de opgaven van Becquerel (C. R. 128, p. 146) kan worden
afgeleid, dat de meest afgeweken deelen der pijlen, waarop bij zijn

proeven nog een instelling mogelijk was, zich op een afstand van
de D-lijnen bevonden, die gemiddeld meer dan 0.1 ju/u bedroeg.

Waaraan dit verschil in uitkomst moet worden toegeschreven, is

mij niet geheel duidelijk ; misschien bevatte de vlam van Becquerel
veel meer natrium dan de mijne; maar in ieder geval was dit niet

noodig geweest voor het tot stand komen van eene sterke anomale
dispersie.
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l)e volgende proef toonde mij op zeer overtuigende wijze hoe smal

het eigenlijke absorptiegebied, bij elke der natriumlijnen behoorende,

slechts was. Een lens van 5 dioptrieën werd geplaatst tusschen de

kijkerlens en de vertikale spleet, zóó, dat zich op deze laatste niet

meer het beeld van de horizontale spleet, doch liet beeld van het

gebezigde prismatische deel der natriumvlam afteekende. In dat beeld

moesten dus alle stralen, die de vlam hadden doordrongen en in

verschillende richtingen waren gebroken, wederom vereenigd zijn.

De absorptielijnen waren nu inderdaad uiterst smal ; zij werden door

de eraissielijnen op sommige plaatsen bijna geheel overdekt.

Nam men de lens van 5 dioptrieën weg, dan vertoonden zich

terstond weer de lichtpijlen boven en onder de vrij breede donkere

banden in het vervormde spectrum.

Het blijkt derhalve uit onze waarnemingen, dat ondanks de aan-

zienlijke breedte der donkere banden in het hoofdspectrum, het daar

thuisbehoorende licht toch maar in zeer geringe mate door de natrium-

vlam geabsorbeerd is geworden. De vlam heeft bijna alle lichtsoorten

doorgelaten, tot zelfs die, waarvan de golflengte van die der D-lijnen

nauwelijks merkbaar verschilde; doch zij heeft deze stralensoorten

veel sterker van den rechten weg doen afwijken dan de overige

deelen van het spectrum, welke ver van de absorptielijnen ver-

wijderd zijn.

Wij hebben dus hier met een geval te doen, waarin het absorptie-

spectrum van een damp breede donkere banden vertoont, die den

naam van absorptiebanden niet verdienen. De bijzondere inrichting

van de proef stelde in staat te zien, waar het licht gebleven was,

dat rondom de natriumlijnen ontbrak; maar als door de eene of

andere oorzaak dit abnormaal gebroken licht niet in het gezichts-

veld van den speel roscoop terecht gekomen ware, zou men de breede

banden allicht geheel aan absorptie hebben toegeschreven. Niet altijd

heeft men bij het bestudeeren der absorptiespectra van gassen en

dampen aan de absorbeerende laag den eisch gesteld, dat zij overal

dezelfde dichtheid moest bezitten en nergens als prisma mocht werken.

Het zou zeer de moeite waard zijn eens te onderzoeken in hoeverre

de anormale dispersie van invloed geweest kan zijn in de gevallen,

waarin men verbreeding en ook omkeering van absorptielijnen heeft

waarji^enomen.

By mijne opetelling waren do absorptielijnen smal, wanneer het

hoofdlicbt door een vrij gelijkmatig en niet prismatisch deel dor

vlam was gegaan.

De beeobreTen inlichting der proef biedt geen geschikte gelegen-

beid aan tot bet verkrygen van eonigszins vortrouwbaro getallen

J
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voor de brekingBindices. Een betere methode om daartoe te geraken

is in onderzoek ; voorloopig kan alleen gezegd worden, dat de afwij-

king der stralen wier golflengte zeer nabij Ax>^ enXj)^ kwam, minstens

6 a 8 maal zoo groot was als die, welke de meer verwijderde dealen

van het spectrum in de prismatische vlam ondergingen.

Becquerel geeft op, dat de index voor golven grooter dan A,/>,

en dan A/>j tot 1.0009 kan stijgen; voor golven aan den anderen

kant der absorptielijnen daalt de index aanmerkelijk beneden de eenheid.

De lijn D2 geeft in sterkere mate dan Di aanleiding tot het ont-

staan van brekingsindices kleiner dan 1
1); de zeer ^roo/e indices vindt

men bij Dj en D2 nagenoeg gelijk vertegenwoordigd.

Uit het bovenstaande volgt dus

:

P. Wanneer licht uitgaande van een bron, die een continu spec-

trum geeft, een ruimte doorloopt, waarin natriumdamp ongelijkmatig

verdeeld is, zullen de stralen uit de omgeving der D-lijnen veel

sterker dan alle overige van richting veranderen. In de hoogste

mate geldt dit voor die lichtsoorten, wier golflengte zoo weinig van

A/>j en A/?^ verschilt, dat zij van het natriumlicht nauwelijks te ondor-

sclieiden zijn. Uit zwak lichtenden natriumdamp kan dus in een

richting, afwijkende van die der daarop invallende sterke straling,

vrij sterk licht schijnen te komen, dat bedriegelijk veel gelijkt op

natriumlicht en dat toch aan een andere lichtbron zijn oorsprong dankt.

2^. Onderzoekt men het licht, dat de met natriumdamp gevulde

ruimte ten naastenbij rechtlijnig doordrongen heeft, spectroscopisch,

dan kunnen ter plaatse van de D-lijnen breede donkere banden ge-

vonden worden tengevolge van de omstandigheid, dat het aldaar

thuis behooreude licht grootendeels terzijde uitgeweken is en de

spleet van den spectroscoop niet bereikt.

Van deze beide gevolgtrekkingen zullen wij de eerste toepassen

op verschijnselen uit de omgeving der zonneschijf, de tweede op

enkele bijzonderheden, die de zonnevlekken ons te zien geven.

De boog ZZ' moge een deel van den zonnerand aanduiden ; in

de richting van O op groeten afstand bevinde zich de w^aarnemer.

Men kan zich nu naar willekeur voorstellen, dat ZZ' de grens van

de fotosfeer is, of wel dat zich aldaar de kritische sfeer bevindt,

die in de zonnetheorie van A. Schmidt zulk een belangrijke plaats

inneemt. In ieder geval zal een lichtstraal, die in eenig punt .1 het

oppervlak onder een hoek van bijna 90° met de normaal verlaat, het

punt O bereiken langs een baan waarvan do kromming steeds ver-

1) In de houtsnede Fig. 3, p. 512, is de bovenste pijl bij D. in vergelijking met

die bij D^ nog een weinig te kort uitgevallen.
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Fig. 4.

mindert, wanneer wij aannemen, dat de dichtheid der zonneatmosfeer

in de richting der normalen van het oppervlak geleidelijk kleiner

wordt. Een straal die onder gelijke omstandigheden van B uitgaat,

volgt den weg BO' en komt dus niet in O terecht ; voor den waar-

nemer in O is ^ nog juist binnen den rand der zonneschijf gelegen;

licht van B is voor hem onzichtbaar.

Kleine ongelijkmatigheden in de dichtheid der atmosfeer op den

weg AO zullen den stralengang eenigermate storen, doch slechts

weinig indien wij aan de gassen een kleinen brekingsindex toekennen.

De storingen openbaren zich door ondiepe kartelingen van den rand

der zonneschijf. Evenzoo wijken stralen als BO' niet sterk van de

baan af, die zij zouden doorloopen wanneer de atmosfeer volkomen

rustig was en gelijkmatig in dichtheid afnemend.

Onderstellen wij thans dat zich nabij A boven het grensvlak ZZ'
(de fotosfeer) natriumdamp in ongelijkmatige verdeeling bevindt. Wij

denken ons dezen damp weinig of niet zeltiichtend. Het grootste

gedeelte van den bundel wit licht B O' ondergaat hierin, evenals

in andere gassen, slechts eene geringe onregelmatige straalbreking

;

doch die stralen wier golflengte weinig van Az), of van A/)^ verschilt,

wijken veel sterker af, en de mogelijkheid bestaat dat zij den door

een stippellijn aangeduiden weg Bh O volgen. Dan zal men, van O
uit, op een kleinen afstand Ah boven A licht kunnen zien, dat

afkomstig is van B (een lichtbron met een continu spectrum) en

dat zeer veel gelijkt op natriumlicht. Spectroscopisch onderzocht

racet dit licht echter blijken van dat der 7>lijiicn meer of minder

to verbchilion.

Men zou kunnen metinen, dut langs den weg BhO alleen stralen

met abnormual (jrooten index, dus met golflengten, een weinig yroo/f/*

dan A/), of X/),, den waarnemer kunnen bereiken. Dat is intus-

Bcbcn niet het geval ; want bevond zich boven A e(;n laag, verge-

lijkbaar met oen prisma welks brekende ribbe loodrecht op 't vlak

tan teekening en welke basis van A afgewend was, dan zoudon strahtn

Divt ccn index kleiner dan do eenheid den weg BhO kunnen volgen.

J



(517)

In het spectrum van het licht, dat buiten de zonneschijf zich

vertoont, zijn dus te verwachten de stralensoorten, die ter weerszijden

van elk der Z)-lijuen gelegen zijn.

Verder is het duidelijk, dat men kort bij den rand de meeste

kans heeft om ook nog licht te zien, dat van het uatriumlicht be-

trekkelijk veel in golflengte verschilt; immers daar is slechts een

geringere abnormaliteit in den brekingsindex noodig om fotosfeer-

stralen te buigen in de richting naar O. Daarentegen kan hoog

boven A in den regel alleen maar licht gezien worden, dat van het

Z>-licht nauwelijks te onderscheiden is.

En hiermede is nu geheel en ui beschreven het hoofdkarakter dat

de chromosfeerlijncn inderdaad blijken te bezitten. Zij hebben veelal

een breede basis en loouen pijlvormig uit. Men vergelijke bijv. de

beschrijving en de afbeeldingen, voorkomende in het werk van

LocKYER, "Chemistry of the sun", p. 109 en 111.

Vooral bij de waterstoflij nen in 't chromosfeerspectrum valt deze

kenmerkende gedaante terstond in het oog.

Er is geen reden om aan te nemen, dat de beschouwingen die

wij voor natriumdamp gehouden hebben alle geldigheid zouden

missen voor andere gassen en dampen. Bij sommige is de anomale

dispersie reeds aangetoond ^), bij andere gelukte dit nog niet; maar

de dispersietheorieëu voorzien het bestaan ervan in zekere mate bij

alle stoffen.

Natuurlijk is de eigenaardige vorm der chromosfeerlijnen ook wel

te verklaren uit de gebruikelijke vooi-stelling, dat in de chromosfeer

gloeiende, sterk stralende gassen en metaaldampen aanwezig zijn,

waarvan de dichtheid kort bij de fotosfeer zeer aanzienlijk is en

op grooteren afstand snel afneemt. Het waargenomen licht zou dan

eenvoudig door die gloeiende dampen worden uitgezonden.

De boven uitgesproken opvatting nu omtrent den oorsprong van

het chromosfeerlicht sluit de mogelijkheid volstrekt niet uit, dat dit

licht voor een gedeelte werkelijk aan eigen straling van gloeiend

gas te danken is; wij hebbeu slechts doen zien, dat het óók
gebroken fotosfcerlicht kan zijn. Een nader vergelijkend

onderzoek van de verschillende zonneverschijnseleu zal mouten be-

slissen, met vyrelke verklaring men het verste komt in het overzien

van het geheel.

Somtijds vertooncn chromosfeerlijnen een zonderlinge gedaante, met

verdikkingen, takken, pluimen, losse begeleidende deelen enz. (Zie

') WiNKELMANN, Wied. Auu., 33, p. 439.
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LocKYER, 1. c. p 120.) Men heeft tot nu toe geen kans gezien,

daarvan op andere wijze rekenschap te geven dan met behulp van

het principe van Doppler, dus door aan te nemen, dat de stralende

gassen in de richting der gezichtslijn ons naderen of zich van ons

verwijderen met ontzettende snelheden, tot 200 K. M. per sec. toe.

Zooals door de sterrekundigen algemeen wordt toegegeven, stuit deze

verklaring op verschillende groote moeilijkheden, waaraan wij hier

niet behoeven te herinneren.

Naast het principe van Doppler kunnen wij thans echter in de

anomale dispersie een ander beginsel aanvoeren, dat evenzeer aan

een gas het vermogen toekent om, onder zekere omstandigheden,

licht te doen verschijnen, hetwelk in golflengte afwijkt van de voor

die stof kenmerkende stralensoorten.

Op eenigen afstand boven den zonnerand zij bijv. waterstof aan-

wezig, waarin op sommige plaatsen buitengewoon groote dichtheids-

verschillen heerschen. Zij zal dan niet alleen haar eigen licht uit-

stralen, maar plaatselijk ook fotosfeerlicht van naburige golflengten

naar de aarde toebuigen. In het spectrum openbaart zich dit na-

tuurlijk als uitwassen of vertakkingen der waterstoflijnen of als ge-

isoleerde lichtvlekken in de nabijheid van deze.

Dit verschijnsel zal men vooral kunnen verwachten als de spleet

is ingesteld op protuberanties, waar heftige bewegingen plaats

vinden en derhalve ook wel aanzienlijke dichtheidsverschillen moeten

voorkomen.

Hoewel dus onze nieuwe verklaring van deze onregelmatigheden

in het spectrum ook uitgaat van de onderstelling, dat heftige be-

wegingen in de zonneatmosfeer ermede gepaard gaan, behoeven wij

toch blijkbaar de ontzettende snelheden, welke de verklaring

volgens 't principe van Doppler zou eischen, in geenen deele aan

te nemen.

Van al het licht, dat chromosfeer en protuberanties ons toezenden,

mag dus een gedeelte luin eigen uitstraling van de aldaar aanwezige

gaMen te danken zijn — een ander, waarschijnlijk een belangrijk

gedeelte 'w gebroken fotOHfeerlicht, tot ons komende op een wijze,

die doet denken aan de bekende „Schlierenmethodo" van Töpler.

Er is echter een vorHchil. Hij de Schlierenmethode werken (die licht-

soorten der bron mee, om <h) ongelijkmatigheden van de middonstof

in het oog te doen springen; men ziet in den regel geen kleurver-

ichiJDseleD, daar de dispersie bij de meeste middenstoil'en klein is,

vergeleken by de gcmiddoldo afwijking der stralen. De chromosfeer-

gatien daarentegen zyn in eigenaardige kleuren zichtbaar, omdat zij
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voor speciale lichtsoorten een bijzonder grooten of een bijzonder

kleinen brekin^sindex hebben en dus in dit geval juist de dispersie

fjroot is, vergeleken met de gemiddelde afwijking der stralen.

Zien wij voor een oogenblik af van de eigen straling der gassen

in de zonneatmosfeer, dan zullen bij radiale plaatsing der spleet

die chromosfeerlijnen het langst en het helderst zijn, welke in de

sterkste mate tot anomale dispersie aanleiding geven. Nu is reeds

bij de twee natriumlijnen een groot verschil opgemerkt in haar ver-

mogen om dit verschijnsel op te wekken. Onderstellen wij — wat

zeer zeker niet gewaagd is — dat ook de verschillende lijnen van

waterstof en van andere chromosfeorgassen dergelijke individueels

verschillen vertoonen, dan wordt het terstond begrijpelijk, waarom
in het chromosfeerspectrum sommige lijnen van een element lang,

andere kort zijn en waarom aldaar de verhouding tusschen de inten-

siteiten der lijnen van eenzelfde element vaak zoo geheel anders is

dan in het emissiespectrum of in het Fraunhofersche absorptiespec-

trum. Natuurlijk zal grondige bestudeering van de anomale dispersie

bij een groot aantal stoffen noodig zijn om te kunnen beslissen in

hoeverre onze beschouwing in staat is rekenschap te geven van do

bijzonderheden, die i-eeds bekend zijn of bekend zullen worden in

het ehromosfeerspectrum. O.a. zal moeten blijken of de elementen

wier lijnen in hel chromosfeerlicht het meest in het oog vallen, ook

inderdaad in meer dan gewone mate anomale dispersie teweegbren-

gen — een ruim veld van experimenteel onderzoek, waarop nog
nauwelijks de eerste stappen zijn gedaan.

Wat betreft de ^/^^//straling der gassen, bezitten wij in de ver-

nuftige proefondervindelijke methode der lange en korte lijnen, van

LocKYER, een uitstekend hulpmiddel om te onderzoeken, welken

invloed de temperatuur (en de dichtheid ?) van de stralende stof op

het emissiespectrum heeft; het moet dus uit te maken zijn aan

welke oorzaak — straling of breking — de verschillende chromosfeer-

lijnen hoofdzakelijk moeten worden toegeschreven.

Aan eene beslissing in deze zal natuurlijk een zoo nauwkeurig

mogelijke keunis van hei karakter, dat elk der spectraallijnen van

de zonneatmosfeer in verschillende gevallen vertoont, ten grondsla»"

dienen te liggen. De aanstaande totale zonsverduisteringen bieden

wederom een schoone gelegenheid om het ehromosfeerspectrum onder

gunstige omstandigheden, weinig gestoord door het verblindend

fotosfeerlicht, tot in fijne bijzonderheden waar te nemen. Het is t«

hopen, dat men daarvan in ruime mate gebruik zal kunnen maken.

Ook de veel besproken ,omkeereude laag'' die bij totale zons-

35
Verslageu der Afdeeling Natuurk. Dl. VIII. A". 1899/1900.
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verduisteringen tot de zoogenaamde „flash" aanleiding geeft, willen

wij uit het oogpunt van de anomale dispersie bezien. Wij merkten

reeds op, dat de dispersietheorie anomale breking in beginsel aan-

neemt voor alle golven, wier perioden gelegen zijn in de nabijheid van

elke kenmerkende trillingsperiode eener stof; maar het bedrag der

anomalie kan gering uitvallen. In zulk een geval zouden, bij het

nemen van een proef als die, welke voor den natriumdamp beschreven

is. de liehtpijlen kort en smal, maar niettemin van groote intensiteit

zijn. Bevinden zich dus in de zonneatmosfcer dergelijke stoffen,

zelfs tot op groote afstanden van de fotosfeer, met onregelmatigheden

in de dichtheid van dezelfde orde als die, welke wij bij natrium,

waterstof enz. onderstelden, dan zal de anomale straalbreking de

aanwezigheid dier stoffen toch slechts kenbaar maken zeer nabij

den rand der zonneschijf en dat natuurlijk alleen gedurende korte

©ogenblikken bij het begin en bij het einde der totaliteit van eene

zonsverduistering.

Dat de lijnen der „flash" zeer helder zijn, ligt volgens deze be-

schouwingswijze in den aard der zaak; want eigenlijk ziet men niet

in hoofdzaak de eigenstraling dier stoffen, doch in golflengte zeer

naburig fotosfeerlicht. Bijzonder groote dichtheid behoeven de gassen

aldaar dus ook niet te bezitten, evenmin behoeft hun tegenwoordig-

heid beperkt te zijn tot eene dunne omkeerende laag — een der

meest raadselachtige voorstellingen, waartoe men in de zonnethcorie

gekomen is, en die men dan ook op verschillende wijzen getracht

heeft te ontgaan.

Wij verdedigen derhalve de volgende opvatting omtrent het gedeelte

der zonneatmosfcer dat gelegen is buiten hetgeen men noemt de fotosfeer.

De verschillende elementen, wier tegenwoordigheid in die atmosfeer

men uit spectraalwaarnemingen heeft afgeleid, komen daarin veel

wijder verbreid voor dan men op grond van den vorm der licht-

vorechijnselcn jjeneigd was te meenen; hun eigenstraling draagt

(mlHSchien met enkele uitzonderingen als helium en coronium) be-

trekkelijk weinig tot hun zichtbaarheid bij ; de afstanden op welke

mon liet kenmerkende licht dier stoffen buiten den rand der zonne-

schijf ziet, worden hoofdzakelijk bepaald door hare plaatselijke dicht-

heid»vorHchillon in verband met liaar vermogen omanomale dispersie

te voroor/akcn.

Ten slotte nog enkoio opmerkingen over hetgeen zonnevlekken

ons te zien geven. Tn het spectrum der vhikken vertoonen zich vele

an de FRAUHIIOFKu'schc lijnon sterk verbr(;ed (men zie bijv. de liguur

in LocKYIB, "CbcmiBtry of tho Suu", p. 100). Men heeft dit toe-

i
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gesclireven tian do aaiiweziglieid van zeer verdichte absorbeoreiide

gassen en de breede banden als uitsluitend door absorptie veroor-

zaakt opgevat. De vraag rijst of hier niet de tweede gevolgtrekking

die wij uit de brekingsverschijnselen in een natriuravlara hebben

afgeleid (p. 515) van toepassing moet worden geacht.

Gaan wij uit van het denkbeeld, dat in een zonnevlek groote

dichtheidsverschillen voorkomen, in verband bijv. met sterke verti-

kale stroomingen of, volgens Faye, met wervelbewegingen iu de

zonnemassa. Meestal stelt men zich den zetel van het vei'schijnsel

voor ongeveer in het niveau der fotosfeer, althans niet ver daar-

boven of daaronder. Is nu het gehecle lichaam, dat zich binnen de

fotosfeer bevindt, werkelijk scherp onderscheiden van de atmosfeer

daarbuiten, in zooverre dat het vrij gelijkmatig naar alle zijden een

sterk licht uitstraalt met een continu spectrum, zoo kan men, door

alleen maar dichtheidsverschillen als oorzaak der vlekken aan te

nemen, hare donkerheid en de verbreeding der FRAUNiiOFER'sohe

lijnen niet verklaren. Men is dan genoodzaakt het verschijnsel met

temperatuurverschillen, geringer uitstralingsvermogen, condensatie,

sterkere absorptie enz. in verband te brengen, zooals dan ook door-

gaans geschied is.

Anders wordt intusschen de zaak, indien men de voorstelling van

A. ScHMiDT te hulp neemt, volgens welke de zonnerand slechts

eene optische illusie moet zijn, veroorzaakt door de regelmatige

straal breking in eene niet scherp begrensde gasmassa. Het schijn-

bare oppervlak der fotosfeer is in dezen gedachtengang niet anders

dan een kritische sfeer, gekenmerkt door de eigenschap dat haar

straal gelijk is aan den kromtestraal van horizontale lichtstralen

in haar oppervlakte loopende. Van discontinuïteit in de stofver-

deeling ter weerszijden van dit boloppervlak is geen sprake hoe-

genaamd. Ook binnen de kritische sfeer neemt de gemiddelde

dichtheid der stof en haar stralend vermogen nog geleidelijk toe;

eerst op groote diepte behoeft de toestand der stof van dien aard

te zijn, dat zij licht met een continu spectrum uitstraalt.

In de figuur moge de cirkel ZZ' de doorsnede van de kritische sfeer

met de ecliptica voorstellen ; de aarde bevinde zich in de richting

Ji.1. Stel, dat op het midden der zonneschijf een vlek gezien wordt,

die zich dus op de kritische sfeer projecteert in P.

Nemen wij nu eens aan, dat de dichtheid uit 't centrum P van

de vlek naar alle kanten toeneemt, zoodat er aldaar plaatselijk

cylindervormige, ongeveer concentrische lagen zijn met de gezichtslijn

tot as. Lichtstralen jyA en qA^ die de normale straalbreking onder-

35*
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gaan, zullen in het zonnelichaam

yoloens Schmidt (zooals gemak-

kelijk is in te zien) bijv. de

wegen rp^ sq kunnen hebben af-

gelegd, en dus wel niet uit het

meest lichtgevende centrum, maar

toch uit vrij sterk stralende deelen

der zon afkomstig zijn. Zij leve-

ren het witte licht van kern en

van halfschaduw, die wel is waar

donker afsteken tegen de overige

deelen der zonneschijf, doch altijd

nog een betrekkelijk groote hel-

derheid bezitten.

Door kleine onregelmatigheden

in de dichtheidsverdeeling rondom

P (wij hebben ons de dichtheid

slechts in hoofdzaak radiaal toene-

mend gedacht) is het mogelijk

dat 11 PA ook stralen uittreden

die andere wegen, niet ver buiten

den lichaamshoek rPs gelegen,

hebben gevolgd.

Maar stralen welke anomale dispersie hebben ondergaan en toch

IIPA ons oog bereiken, zullen uit een veel grooter verscheidenheid

van richtingen gekomen moeten zijn en behoeven dus niet in zoo

grooten getale van het krachtig lichtgevende deel der zon te zijn

uitgegaan.

Men kan den gang van zaken ook aldus omschrijven:

Van al het licht der sterk stralende zonnekern (waartoe wij bijv.

rekenen willen al wat zich binnen bol N bevindt) dat door do om-

geving van P naar buiten gaat, zullen die stralen wier brekings-

index abnormaal groot of abnormaal klein is, tengevolge van de

plaatselijke diclitheidsverschillen sterker naar alle zijden verspreid

worden dan de stralen met normalen index.

Het gevolg is dat men, in een bepaalde richting naar P ziende,

van die abDomoaal gebroken stralen slechts een kleiner gedeelte in

bet oog kan opvangen dan van het overige licht. Die stralen scbijiien

dus in het epectrum der vlek te ontbreken: men ziet do Fuaun-

HOriE'tcbe lyn verbrco<l.

A
Fig. 5.

Terwyl onze beechouwingon omtrent het chromosfeerlicht onaf-
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liankelijk waren van de vraa^, welk denkbeeld men zich maakt van

het wezen der tbtosfeer, is de hier in het kort aangeduide verklaring

van het verschijnsel der zonnevlekken voor een deel gegrondvest

op de theorie van Schmidï ;
staat of valt dus met deze.

Mocht het bij nader onderzoek blijken, dat inderdaad de lijnen

die in de vlekkenspectra meestal verbreed voorkomen, ook juist die

zijn welke sterke anomale dispersie veroorzaken, dan zou omgekeerd

deze ervaring aan de zonnetheorie van Schmidt tot steun kunnen

verstrekken.

Overigens is het niet moeilijk in te zien dat voortaan het principe

der anomale straalbreking zal moeten wedijveren met het beginsel

van DoppLER wïiar het gelr't de verklaring van een aantal onregel-

matigheden, zooals die bij sommige spectraallijnen zoowel nabij den

zonnerand als op plaatsen waar zich fakkels of vlekken bevonden,

zijn waargenomen; men vergelijke bijv. de afbeeldingen voorkomende

in LocKYER, "Chemistry of the Sun", p. 122 en 123; YoüNO,
"The Sun", p. 157 en 210; Scheiner, „Die Spectralanalyse der

Gestirne," p. 349.

Dergelijke verschijnselen kunnen derhalve het gevolg zijn van

refractie, terwijl men tot nu toe meende, in het aannemen van enorme

snelheden volgens de gezichtslijn het eenige middel tot verklaring

ervan te bezitten.

Het bovenstaande moge voldoende zijn geweest om in het lichtte

stellen, dat het bij het opbouwen eener zonnetheorie noodzakelijk is,

niet alleen de regelmatige straalbreking, maar ook de anomale dis-

persie in aanmerking te nemen.

Een vraag van den Heer J. C. Kapteyn wordt door den spreker

beantwoord.

Bibliographie. — Naschrift op het Verslag der Commissie benoemd
om de verzci meling handschriften en bescheiden afkomsti»-

van den Hoogleeraar J. H. van Swinden en aanwezig bij

de Kon. Akademie te onderzoeken en te inventari&eeren.

Na het uitbrengen van ons Verslag, opgenomen in het Verslao-

der Vergad. van 27 Januari jl. is nog gebleken aan de Akademie
van Wetenschappen te behooren eene portefeuille met van van
Swinden afkomstige manuscripten welke lijdelijk was uito-eleend.

Wij meenen die portefeuille het best te kunnen onderbrengen bij

CCCV Varia van natuurwetenschappeluken aard en wel als

volgt

:
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OCCV^ Uittreksels en beschouwingen betrekking hebbende op

lïUYGEKS, Newton en Hudde.

Men vindt hier uittreksels van allerlei aard voor een groot deel

genomen uit de manuscripten van Christiaan Huygens en uit de

brieven van en aan Huygens, voor een ander deel uit allerlei boek-

werken en tijdschriften. De meesten hebben op Huygens en Newton,
slechts enkele op Hudde betrekking.

Daarnevens zijn aanwezig eene, naar het schijnt, onvoltooide

verhandeling: „De imentoribiis regularum quas corpora in collisione

sequuntur" vooral ten doel hebbende de prioriteit van Huygens in

deze te betoogen, schetsonticeijten voor een werk over de philosophie

van Newton en eene uitvoerige Latijnsche verhandeling over dit-

zelfde onderwerp, ten deele benuttigd bij de oraties: De philosophia

Ncxctoniana en De lujpothetibus physicis, quomodo sint e meute Newtoni

intelligendae, gehouden in 1779 te Franeker en 1785 te Amsterdam;

beiden uitgegeven.

Voorts wenschen wij aan het slot der beschrijving van portefeuille

CCCIVB nog liet volgende toe te voegen

:

Aan VAN Swinden is evenzeer door Krayenhoff verstrekt eene

copie van het Register zijner geodetische waarnemingen gedaan in

den zomer van 1802, eerste deel, welke copie in 1895 door Bosscha

in de nalatenschap van van Swinden gevonden, het éénige bekende

afschrift is van een deel der oorspronkelyke door Krayenhoff be-

nuttigde waarnemingen en als zoodanig strekte ter bevestiging van

het door Cohen 8tuart in 1867 bij zyn onderzoek der driehoeks-

metingen van Krayenhoff, pag. 30 uitgesproken vermoeden dat de

toenmaals beschikbare registers der metingen niet de volledige en

oorspronkelyke uitkomsten dier metingen bevatten.

Dit manuscript is reeds in den schriftelijken Catalogus van de

bibliotheek der Akademie opgenomen onder Sterrekunde, onder-

afdeeling Graadmeting, als N". 220".

Eimlelijk valt nog te vermelden dat wij door de welwillendheid

an den Bibliothecaris der Leidsche Universiteit dr. S. G. de Vkies

in staat gesteld zijn aan dit Naschrift als bijlage toe te voogen cenc

lijst der aan die bibliotheek aanwezige handschriften uit de nalaten-

Hcbap van van Swinden.

Het scheen ons wcnschelijk ook den inhoud dezer belangrijke

enaiincling die «ie onze ten (Iccjc (•(»iii|»!('tc(?rt, op deze wijze to

doen konncn.

J. A. C. OUDKMANS.
I >r.rit 1). .1. KOÜTKAVKG.
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B IJ L A G E.

Lijst der aan de Leidsche Universiteitsbibliotheek aanwezioï!

handschriften uit de nalatenschap van den hoogleeraar
van swinden, met alpha betische registers der in

Codex B. P. L. N"* 755 aanwezige

brieven en minuten.

B.P.L.

755. JoANNis IIenrici van Swinden, viri clar., in Athenaeo

Amstelodamensi professoris (1785—1822), Commercium Litte-

rarium, eive Epistolae 1931 virorum doctorum et illustrium

ad Swindenium missae ab anno 1766 ad 1821,quarum magna

pars Gallice scripla est. Dispositae ex ordine alphabetico

accedunt Swindeni responsa.

750. Verschillende Rapporten en Stukken van J. H. van Swinden
als Lid van het „Comilé de Marine". 1795.

757. Stukken van denzelfden over den Lnpost van het

Gedistilleerd

:

L Advies over den Impost van het Gedistilleerd ingediend bij

den hr. Copes van Cattenburgh, raad bij finantiën. 1815.

2. Aanteekeniugon op losse bladen in 1^. etc. betreffende

Areometers of Vochtwegers. 1815.

3. Aanteekeningen en berekeningen op de Wet op het Buiten-

landsch Gedistilleerd. 1822.

758. Aanteekeningen van denzelfden en daarbij behoorende

stukken over:

P. Maten en gewichten.

2°. Statistiek van bevolking, enz.

3». Cornelis Drebbel.

4°. Eene lijst, houdende opgave van handschriften afkomstig

van Jacob Floryn.

5". Stukken gesteld in handen van van Swinden over Ver-

landing van het Y, over de Maatschappij Felix Meritis

1777—1779, over Zelfontbranding 1819, over Touwwerk

1818, over het Lotto 1819, over eene Maatschappij tot

waarborging van Lijftogt 1820.

6". Aanteekeningen en losse papieren van denzelfden, in P.

7*. Aanteekeningen enz. in 4°., beide van geringe waarde.

759. Verhandelingen van denzelfden over:

1. Anagrammische getallen (getallen uit dezelfde cijfers in

omgekeerde orde samengesteld) Febr. 1810, 18 bladz. info.

2. Dezelfde omgewerkt, Maart 1810, 32 bladz. in R
3. Afschrift van het vorige, 42 bladz. in f°.
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760. Voordrachten van denzelfden „die ik wel mao^ Iij(ïen,

dat men na mijn dood uitgeve", over:

1. Het ware geluk, gehouden in 1786 en later.

2. Het dierlijk magnetismus, gehouden 18 Maart 1790.

3. Hetzelfde, gehouden 25 Maart 1796.

4. Hetzelfde, gehouden 17 Mei 1791.

5. De maten en gewigten, gehouden in Felix Meritis in

1794, 1795, 1796, vijf lessen met de Fransche vertaling

van de eerste les.

6. De beoefening der wetenschappen, 3 November 1802.

7. De verdienste der Nederlanders in het bevorderen der

natuurkunde, gehouden 1807 en later.

8. De proefondervindelijke wijsbegeerte, gehouden 1811 en

1812.

9. De magneet in hare miswijzing, gehouden 1812.

10. Het compas, gehouden 1812 en 1815.

761. „Methode pour étudier la Géographie, dans laquelle on donne

une description exacte de l'Europe, tirée des meilleurs auteurs,

avec un discours préliminaire du monde en général par J. H. van

SwiNDEN, l'an 1757."

762. „Observationes meteorologicae, annis 1771—1785 Frane-

querae institutac a J. H. van Swinden et eius amicis, col-

lectae et digestae ab ipso viro clar. eiusque propria manu

scriptae."

763. „Declinationes acus magneticae, annis 1771—1785 Frane-

qucrae institutae a J. H. v. Swinden."

764. „Observationes thermomotricae, annis 1771— 1781 institutae

a J. H. VAN Swinden Franoqu^rae, necnon barometricae.

Denique ab anno 1771—1781 pluviae et vontorum vires."

765. „Observationes circa aeris constitutionem, atmospherae, pluvias

et cvaporationem" ab eodem annis 1771— 1776.

766. „Observationes ventorum, i. e. directiones et vires annis

1771— 1776" Franequerac ab eodem.

767. „Aurorae boroalcs Franequerac annis 1771- 177(1 obsorvatae"

ab eodem.

768. Eiuödom Observationes meteorologicae originariae et com-

putationcs, annis 1771— 1784.

769. Schriftelijke antwoorden op do examens over Stuurmanskunst

door .1. II. VAN Snmndkn in 1808 afgciiouHMi.
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Om de verdeeling der amplitudines te vinden zullen wij twee oof-

zaken van verandering in aanmerking moeten nemen : de botsingen

en de electrische krachten.

Ik zal beginnen met den invloed dor electrische krachten na te

gaan, om vervolgens na te gaan of de botsingen der moleculen de

daardoor teweeggebrachte verdeeling zullen wijzigen. Ik zal mij

bierbij een voorstelling van een molecuul maken, overeenkomende

met die van Lorentz^) d.w.z.

a. Ik denk ieder molecuul een geladen ion te bevatten.

b. Dat ion heeft een evenwichtsstand in het molecuul, waaruit

het zich naar alle richtingen kan bewegen, en naar welke het terug-

gedreven wordt met een kracht, evenredig aan de uitwijking.

c. De massa van het ion is zoo gering vergeleken bij die van

de rest van het molecuul, dat bij trilling alleen het ion mag geacht

worden te bewegen.

d. ilet overige deel van het molecuul is geladen tegengesteld

aan de lading van het ion en wel zoodanig, dat, als het ion zich

in zijn evenwichtsstand bevindt, de electrische krachten, door het

ion uitgeoefend, geheel woorden opgeheven door het overige deel van

liet molecuul. Uit deze onderstellingen volgt voor de bewegings-

vergelijking van een ion 2):

^ \dt dt J

Hierin stelt m voor de massa van het ion, f een constante factor,

X de coördinaat van het ion, x^ die van den evenwichtsstand van

het ion, e de electrische lading.

De term — f(^ — x^ is te wijten aan het feit dat een ion een

evenwichtsstand heeft, waarheen het terug wordt getrokken. De

tweede en derde term van bet rechter lid geven den invloed aan

van de electrische krachten door het molecuul zelf uitgeoefend. De

tweede term kan met het minteeken naar het linker lid overgebracht

worden; hij blijkt dan een schijnbare verandering van de massa

Ysn hot ion te geven. Wij kunnen dus van dozen term afzien en

door m de zoo gewijzigde massa van het ion verstaan. De derde term

*) Anh. Nml. XXV, 6. 1802.

S) UstÊMMTLt loc. cit< vergvigkiiig i \ UO in verbnml iiicl vcrgdgkiiig lil cti L12i
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is steeds tegengesteld aan de snelheid en verklaart de demping, die

een trillend deeltJ3 onlcrvindt tengevolge van het feit, dat een

gedeelte der energie in de ruimte uitgestraald wordt. De drie laatste

termen bevatten de krachten door de omringende moleculen op het

ion uitgeoefend. Lorentz heeft aangetoond dat de vierde terra groot

is ten opzichte van den vijfden en den zesden. Voor ƒ zullen wij

nemen de electrische kracht, zooals die is, in den evenwichtsstand

van het ion. De kracht 4 ;i ï^^«/, die wij dan in aanmerking nemen

werkt op het ion en op de rest van het molecuul met een gelijk

doch tegengesteld bedrag en heeft dus alleen invloed op de trilling

van het molecuul. De krachten, die wij verwaarloozen daarentegen:

zouden ook aan het zwaartepunt van het molecuul een voortgaande

beweging geven. Later hoop ik op den invloed van die krachten

terug te komen.

Voor de uitwendige kracht ƒ zullen wij schrijven

2nt 2nt

en voor /j en fz constanten nemen. Daar een molecuul feitelijk aan

een alterneerende electrische kracht is onderworpen, waarvan de

amplitude en de phase met den tijd veranderen, krijgen wij op die

wijze een oplossing, die slechts korten tijd met benadering zal gelden

;

maar die toch voldoende zal zijn om uit den toestand op een ge-

geven oogenblik tot dien na een korten tijd A< te besluiten. De
vergelijking, die wij moeten oplossen, reduceert zich dus tot:

of zoo wij üj: = e (.r— ^i) stellen :

d^a^ é^ d^a,
, , / 2 nt ^ 2 nt\

"' ^> = -
r «X + -p ^ f 4 ;ï V'V

(^ /l
coa -^ +/2 sm—

J

De oplossing hiervan is:

/ 2 7it . 2 ttA 2 ;r« , 2 nt
Ox = (

a ji cos -— -\- ax sm
-Tf J^ + ''*' ^'^^ ~^ -{- b zStn -^ .
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d^ax
Door deze waarde vau ox in de verffeliikiii"' voor m —~ te sub-

stitueeren en de coëfficiënten van

2nt 2nt 2 nt 2 nt
6-*-"' COS -— , e-^' sm , cos en sm -~

afzonderlijk gelijk nul te stellen, vinden wij de volgende vier ver-

gelijkingen :

=

+ y "XI =

4 TI" e" /2 /iN-^*

i^xi m— - f 0,1 - b., ^-(—j + 4 ;r r^ .'Vi = O

Uit de eerste en de tweede vergelijking volgt:

wuaruit T en ^ kunnen berekend worden.

a'xx en o'a^ zijn willekeurig te kiezen coubtanten. De grootheden

hg\ en hai zijn niet willckeurijr, manr worden uit do derde on do

vicrcJo vergelijking l^paald op:



4 71 V^e^

bxi =_——

.
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(".^-f}/.+y(^)A]

irf =

Wij zullen dit voorstellen door

:

hx\ = p/l + 9/a ''rf = — <if\ + ;>/2

De grootheid h hangt dus alleen af van den aard van het mole-

cuul en van de toevallige waarde van de amplitude der electrische

kracht op het punt waar het zich bevindt, en niet van de toevallige

waarde van de amplitude van de trilling van het molecuul.

/i+^x2 =(/>" + 7') (/? + /2) .

De amplitude van h^ is dus l/p* -f ^^ of 4;r K^^^.jnaal de am-
plitude van f. Buitendien is de phasc van hg achter bij ƒ. Daar

echter alle phaseu gelijkelijk voorkomen zal de verdeeling der groot-

heden [iai] dezelfde zijn als die der grootheden [/i], zoodat de

kans, dat txi tusschen bepaalde grenzen ligt, voorgesteld wordt door

:

'.',

e ^ dhx\ waarin C,:=.inV^e^t- ^)

.

Om de verdeeliug der trillingen te vinden zou men als volgt

kunnen redeneeren. Uitgaande van zekeren initiaaltoestand zullen

de moleculen hun oorspronkelijke trillingen door uitstraling geheel

verliezen. De trillingen in de richting der X-as, die zij uit het veld

opnemen, zijn afhankelijk van den /-component der aethertrillingen

en niot van den </- en A-component. Daar nu de /-, g- en /(-compo-

nenten van elkaar onafhankelijk zijn, kunnen de ax, ay en a^, die

daardoor opgewekt worden, ook niet van elkaar afhangen, en daar

>)^Ver8l. der Koa. Akad. van Wet., Dec. 1899 Blz. 352.



( 534 )

alle richtingen gelijkelijk zullen voorkomen, moet de verdeeling der

ö's ook de MAXWELL'sche zijn. De kans, dat de grootheid «xi tus-

schen gegeven grenzen ligt, wordt dus voorgesteld door

:

"«1

1 -^
e djTxi

I-i \/7l

Om tot deze uitkomst te komen heeft men dus de oplossing der

differentiaalvergelijking voor Qx niet noodig. Op deze wijze is de

toestand echter nog niet volkomen bepaald. Uit de waarde, voor a^

gevonden, blijkt, dat als een molecuul aan een electrische golf van

onveranderde intensiteit was blootgesteld, het na oneindigen tijd de

amplitude b zou aangenomen hebben. Bevindt zich nu een molecuul

in een gebied, waar de amplitude der electrische kracht een bepaalde

waarde heeft, dan zal het reeds eenigen, zij het ook korten, tijd in

een gebied geweest zijn, waar do amplitude der electrische kracht

niet veel daarvan afweek. Het zal dus reeds een gedeelte van de

amplitude b hebben aangenomen. De kans voor inwerking van een

kracht ƒ op een molecuul met een trilling a^ wordt dus niet een-

voudig voorgesteld door:

1
7. 1 -

zooals het geval zou zijn, als electrische kracht en trilling van

elkaar onafhankelijk waren; maar die grootheden zijn van elkaar

afhankelijk.

Gold voor de kans van inwerking bovenstaande uitdrukking dan

zou de bewegingswijze voldoen aan voorwaarden geheel overeen-

komende met die, welke Boltzmann bij moleculaire warmtebeweging

stelt, opdat die beweging „moleculair ongeordend" kan genoemd

worden. Inderdaad is de bewegingswijze hier echter moleculair ge-

ordend en wel wat ik zou willen noemen (jedeeUelijk geordend.

Volstrekt geordend zou de toestand dan zijn, als de <'ii geheel door

de ƒ bepaald was; b.v. als d(; Oji overal de waarde &xi aangenomen

bad. De bewegingswijze zal in hooger mate geordend zijn naarniutc

de grootheid

Idt dt d^ dt'^di/ t/« ds dt

J
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3/1
kleiner is. Hierin stelt —- voor de Auctie van ƒ, in een stilstaand

d/l
punt; — de totale Auctie der grootheid /j voor een molecuul, dat

dt

zich beweegt met een snelheid, waarvan de componenten zijn

dx dy dz—
,
— en — .

dt dt dt

De wet volgens welke de beweging geordend is, heb ik echter

nog niet kunnen vinden.

Op het eerste gezicht kan het misschien vreemd schijnen, dat de

evenwichtstoestand, en dus de toestand van maximum-entropie een

zekere ordening zou bezitten, terwijl wij bij de moleculaire warmte-

beweging van een gas de volstrekte ongeordendheid als voorwaarde

voor maximum-entropie beschouwen. Om de/.e schijnbare tegenspraak

op te lossen moeten wij er op letten, dat wij hier met de werking

van krachten te doen hebbon. Nu weten wij, dat de werking van

uitwendige krachten, die zoo langzaam van punt tot punt verande-

ren, dat zij constant mogen gedacht worden over gebieden, die,

hoewel klein, toch nog meetbaar zijn en zeer veel moleculen bevat-

ten, (b.v. de zwaartekracht) veroorzaakt, dat in den stand van

maximum-entropie de densiteit niet overal dezelfde is, dus dat er

een „molaire ordening" optreedt. Maar dan is het ook niet te

verwonderen dat de electrische krachten der straling, die niet constant

mogen gedacht worden over gebieden van meetbare grootte, een

„moleculaire ordening" zouden te weeg brengen.

Zoo wij er echter al in geslaagd waren, de ordening tengevolge

van de electrische krachten na te gaan, dan zouden wij toch den

waren toestand nog niet gevonden hebben. De invloed der botsingen

namelijk mag waarschijnlijk niet verwaarloosd worden. Zoo de onder-

linge Ijotsingen der moleculen op geheel ongeordende wijze plaats

hadden, zouden zij de mate van ordening ongetwijfeld doen afnemen

en den toestand meer tot een ongeordenden doen naderen. De bewe-

gingswijze is echter niet slechts gedeeltelijk geordend met betrekking

tot de inwerkingen der electrische krachten op de moleculen, maar

ook met betrekking tot de onderlinge botsingen der moleculen. Om
dit in te zien beschouwen wij twee moleculen, die elkaar reeds zeer

dicht zijn genaderd. De krachten door de omringende moleculen

uitgeoefend zullen dan op beide ongeveer gelijk zijn en strekken om
hun inwendige beweging meer en meer gelijk te stemmen. Buiten-

dien absorbeert elk der moleculen een gedeelte der energie door het

andere uitgezonden. Door deze twee oorzaken ontstaat een gedeeltelijke

orde in de botsingen der moleculen, waarvan 't mij niet mogelijk

36
Verslagen der AfdeeHng Natuurk. Dl. Vin. AO. 1899/1900.
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voorkomt den invloed na te gaan zonder zeer speciale hypothesen

over het mechanisme en zelfs den vorm der moleculen te maken,

waarvoor ons vooralsnog- alle gegevens ontbreken.

Er is echter nog een andere moeilijkheid, die mij er aan doet

twijfelen of de beschouwingen van Boltzmann over de inwendige

beweging wel van toepassing zijn op de beweging, die oorzaak is

van straling.

Volgens Boltzmann toch zou de inwendige energie moeten toe*

nemen evenredig mot die der progressieve beweging der moleculen,

d.w.z. met de temperatuur. Volgens de wet van Stefan is de uit-

gezonden energie evenredig met de vierde macht der temperatuur.

Deze twee uitkomsten zijn slechts te rijmen door aan te nemen dat

de absorptie sterk afneemt, als de temperatuur stijgt.

Feitelijk geldt de wet van Stefan voor de totale hoeveelheid uitge-

zonden licht, en mag misschien alleen toegepast worden voor gevallen

waar een continu spectrum wordt uitgezonden. De golflengte, die

het sterkst vertegenwoordigd is, is bij een continu spectrum echter

ook afhankelijk van de temperatuur, zoodat voor het licht van een

bepaalde golflengte de wet van Stefan niet geldt. Toch is die ver-

schuiving van de sterkst vertegenwoordigde golflengte niet zoo groot,

dat de wet van Stefan niet bij benadering zou zijn toe te passen.

Denken wij nu, dat inderdaad de energie met de temperatuur

evenredig toeneemt, en dus de grootheid 3^) met den wortel uit de

temperatuur. Stellen wij twee temperaturen voor door Ti en T2,

de bij die temperatuur uitgezonden lichtsterkten door /j en I2 en

de bijbehoorende grootheden d en e ^) door ^1 en Ó3 en door si en f 2

dan hebben wij met verwaarloozing van de, een punt onmiddellijk

omringende moleculen :

—2f*,r

of:

--J-
;^-~— r« dr sin rp drp dO

|
6-2f*.r

I—r— *

—

—— r» dr sin (p drp dO j
J f* fr o

») Vtrri. Kon. Akad. v. Wet. Deo. 18üü, Dl. Vil, p. 860.

*) Vent Kon. Akiid. . Wet. Deo. 1899, Dl. VH, p. 852.
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LoRENTZ 1) heeft afgeleid, dat (m (zijn grootheid a) omgekeerd

evenredig met den wortel uit de temperatuur is. En ofschoon nu

zoowel de wijze, waarop ik er toe ben gekomen de absorptie om-

gekeerd evenredig met de derde macht van de temperatuur te stellen,

als die, waarop Lorestz vond, omgekeerd evenredig met den wortel

uit de temperatuur, slechts grove benaderingen zijn, toch wijken

deze uitkomsten te sterk af, om dit alleen aan de verwaarloozingen

toe te schrijven.

Er moet dus ergens eene onjuiste onderstelling gedaan zijn. En
dan zou ik in de eerste plaats twijfelen aan do juistheid van de

veronderstelling, dat voor alle inwendige bewegingen de energie

evenredig aan de energie der progressieve beweging der moleculen

moet toenemen. Ik zou dus vermoeden, dat bij de botsingen wer-

kingen optreden, die veroorzaken, dat de energie van de inwendige

bewegingen, die straling veroorzaken bij stijging dor temperatuur,

sterker toeneemt dan de energie der progressieve beweging der

moleculen.

Scheikunde. De Heer Lobry de Brüyn biedt voor het Verslag

eene mededeeling aan van Prof. A. F. Holleman: ^fiver de

vorming van trisubstituenten van benzot uit disubstituenten.^*

Zooals het vorige jaar (in het Recueil) werd medegedeeld ^) ont-

staan bij de nitratie van benzoëzuur bij 0° de drie mogelijke isomeren

in de verhouding:

18.5 ortho : 80.2 meta : 1.3 para.

In gemeenschap met den heer B. R. de Bruyn heb ik nu bepaald,

dat bij de nitratie van nitrobenzol bij 0° de drie mogelijke isomeren

in de verhouding:

6.4 ortho : 93.5 meta : 0.1 para

gevormd worden, althans de hoeveelheid p-dinitrobenzol lag beneden 0.2.

Wanneer men nu nagaat — voor zoover dit op het oogenblik mogelijk

is — welke relatieve hoeveelheden der isomere dinitrozuren bij de

nitratie der mononitrobenzoczuren zijn verkregen, dan valt het op,

dat het diegenen zijn die in hoofdzaak ontstaan, waarvoor het product

dezer vcrhoudingscijfers het grootst is.

') Versl. Kon. Akad. v. Wet. April 1898, Dl. VI, blz. 5ë9.

3) Versl. Kon. Akad. v. Wet. 1899.

30^
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Bij de nitratie van o-iiitrobcnzoëzuur is het produkt voor de nog

onbezette plaatsen in de benzolkern, zooals op onderstaand schema

is aangegeven:

COjH

1790 N Oj Het is dus de plaats 6, waarvoor dit het grootste

is; inderdaad ontstaat hier voornamelijk het

504 zuur 1, 2, 6.

100

co, II

Bij de nitratie van m-nitrobenzoëzuur is het

product voor de nog onbezette plaatsen:

N Oi

Door de groote vraarde van het produkt voor plaats 5 is te ver-

wachten, dat zuur 1, 3, 5 hoofdprodukt zal zijn, terwijl do anderen

slechts in zeer geringe hoeveelheid zullen (mtstaan. Inderdaad is

1, 3, 5 het eonige hierbij tot nu toe verkregen dinitrozuur.

Bij de nitratie van p-nitrobenzoëzuur zijn genoemde produkten:

Nu verkregen Hübner en Stromèyek bij

dit proces het zuur 1, 2, 4, en eerst later, bij

de verwerking van veel materiaal, isoleerden

Claus en Halbekstadt ook het zuur 1, 3, 4,

dat dus zeker in geringere hoeveelheid gevormd

wordt.

1730

Bij de nitratie van cliloorbenzol bij O* ontstaat, als men zorg-

vuldig alle reactioproducten verzamelt, ccne halfvaste krystalmassa

die, gesmolton, bij 54° begint te Htollen. Zooals bekend is ontstaan

by deze nitratie ortho- en parachlooniitrobenzol; of ook de meia-

verbiodiog in geringe hocvtellieid gevormd wordt, zal nog verder

moeten blijken; in uilen gevalle is hare aanwezigheid in de geul-
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treerde massa niet in de literatuur vermeld. Aangezien p. Cl-NOg-

benzol bij 82** smelt, ortho bij 32°, blijkt uit dit stolpunt, dat de

paraverbinding zeer overwegend is, zoodat men de verhouding zal

hebben: ortho weinig, meta sporen, para zeer veel. Brengt men dit

weer in verband met de verhouding waarin de drie nitrobenzoëzuren

ontstaan, dan moet volgens het bovenstaande bij de nitratie van

orthoehloorbenzoëzuur het zuur 1:2:5 (COjH = 1) in verreweg

de grootste hoeveelheid ontstaan, benevens kleine hoeveelheden

1:2:3; bij de nitratie van m-chloorbenzoëzuur in hoofdzaak

1:3:6, in kleinere hoeveelheid 1:3:2, de andere isomeren in

zeer ondergeschikte hoeveelheden ; bij de nitratie van p-chloorben-

zoëzuur zoo goed als uitsluitend het zuur 1:4:3. Dit sluit

geheel op het onderzoek, onlangs door den heer Montaüne ^) gedaan.

In de literatuur vindt men slechts zeer zelden opgaven over de

verhouding waarin bij nitraties van benzolderivaten de isomeren

ontstaan; meestal bepaalde men zich tot eene opgave van „hoofd

-

produkt" of „veel" van dit, „weinig" van het andere isomeer, enz.

Met behulp van zulke op;?aven kan men eenigszins nagaan, of

bovenstaande regel meer algemeen doorgaat. Inderdaad schijnt dit

het geval te zijn. Niet alleen bepaalt zich dit tot nitraties, maar

ook bij de invoering van broom en chloor vond ik vele gevallen

vermeld, waarbij zich liet vooruitzien welk der mogelijke isomeren

hoofdprodukt is.

Het zal nu nog de vraag zijn, of de verhouding, waarin de

isomere trisubstituenten ontstaan, ook overeenkomt met de verhouding

die door de bovenbedoelde produkten wordt aangegeven, m. a. w.

of men de verschijnselen bij de vorming van trisubstituenten op deze

wijze ook quantitatief kan verklaren. Onderzoekingen in deze rich-

ting zijn in mijn laboratorium in gang.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt voor het

Verslag eene mededeeling aan van den Heer Ernst Cohen
getiteld: ^De Enantiotropie van het tin^^ (IV).

1. Op de G5« Versammlung deutöcher Naturforscher und Aerzte

te Nürnberg in 1893 gehouden ^)^ deelde H. Stockmeier mede, dat

het dak van de Post te Rothenburg a. T., dat uit gegoten tinnen

^) Dissertatie, Leiden 1S99.

') Verhandlungen der tiesellschaft deutscher Naturforscher und Aerate. 65e Ver-

sammlung zu Xürnberg (11—15 Sept. 1893), S. 97.
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platen bestond, gecorrodeerd was (aan tinpest leed, zie Verslagen

Kon. Akad. 1899, p. 105).

In verband met hetgeen hem uit de oudere litteratuur bekend

geworden was, schreef hij het verschijnsel aan de lage temperatuur

toe, die te Kothenburg geheerscht had.

Nu deelde Stockmeier echter tevens mede, dat het uit geplotte

tinnen platen bestaande dak van den stadhuistoren, die naast de Post

staat en dus onder dezelfde omstandigheden van temperatuur ver-

keerd had, volkomen gaaf gebleven was.

Ten einde van dit verschijnsel een verklaring te geven, haalt

Stockmeier een onderzoek van Lewald ^) aan, die het uiteenvallen

van het tin bij lage temperatuur, zooals het door Fritzsche te

Petersburg was waargenomen, aan den vorm (blokvorm) en de wijze

der fabrikatie toeschrijft en niet, gelijk hij uitdrukkelijk zegt, aan

de physische eigenschappen der materie.

Lewald zegt: „es ist nun nicht richtig zu sagen: Zinn hat die

Eigenschaft bei circa — 35° C. seine Struktur zu andern und zu

zerfallen, sondern bloss Zinn, welches in Blockformeii gegossen^

zeigt dieses Verhalten."

Hij gelooft, dat de tinkristallen bij de afkoeling van het gegoten

tin in spanning geraken. „Es muss daher einen Temperaturgrad

geben, bei dem die Spannung der Kristalle einen solchen Grad

erreicht, dass sie zum Zerfallen der Blöcke führt."

Om te bewijzen, dat alleen gegoten, niet geplet tin, het uiteen-

vallen toont, zegt hij : „wer sich hiervon überzeugen will, der giesse

fiich eine Zinnstange van circa 1 Quadratzoll Querschnitt, lasse

dieselbe einmal durch ein Vorkaliber eines Rundeisenwalzwerkes gehen,

Bchneide sich ein beliebiges Stück ab, setze dasselbe einer Kiilte von

— 40° C. und darüber aus, und das Zinn wird niclit zerfallen.

2. Nu hadden do vroeger beschreven proeven ^) ons geleerd, dat

niet slechts tin in blokvorm maar ook in poedervorm den overgang

in de grauwe modifikatie vertoont.

Waar men met tinvjjlsel te maken heeft, kan men zeker niet

meer aan het bestaan van spanningen, zooals Lewald die zich

(aag) voorstelde, gelooven. IJuitendien echter valt dit vijlsel,

'waDoeer het in do grauwe modifikatie is overgegaan, in zulk fijn

fttof uiteen, dat onder die omstandigheden nog minder reden voor het

bestaan van spanningen bestaat.

>) Dm AtuUnd 187», H. 71. Dinglera polyteohn. Journnl 100 (1870) 809.

») Zi« Venl. Kon. Akod. r. Wet. 1890, 3'), 107, 2S2. Zeitschrift fiir pliya. Chemie,

Bd. 80. 600, (1899).
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Het feit, dat grauw tin na terugvoering in de witte modifikatle

telkens weer in den grauwen vorm overgevoerd kan worden, is

buitendien geheel in strijd met Lewald's opvatting en bewijst, dat

de „corrosie" van het tin een eigenschap der materie is en niet,

gelijk Lewald meent, een gevolg van den aard der fabrikatie

(gieten, pletten).

3. De verklaring door Stockmeier gegeven voor het verschillend

gedrag der tinbedekkingen der beide gebouwen te Rothenburg is

dus niet steekhoudend in het licht onzer onderzoekingen en er mocht

verwacht worden, dat ook het tin van den stadhuistorcn, die met

geplette tinplaten bedekt was mettertijd de corrosie zou vertoonen.

Dat die opvatting juist was, moge de volgende mededeeling bewijzen

)

die ik eenige dagen geleden van Dr. Stockmeier te Nürnberg

ontving: „Ich selbst habe ja gelegentlich der Naturforscher-

versammlung in Nürnberg, bei welcher ich über die eigentümlichen

Erscheinungen der Yeranderung der Zinnbedachung des Postturmes

in Rothenburg vortrug, gefühlt, dass die Thatsache, wonach die

Zinnbedachung des Postturmes zerstört war, die des benachbarten

Rathausturmcs aber intakt blieb, durch die damals eben noch als

richtig anerkannten LfiWALD'schen Beobachtungen sehrgesucht erklart

werden musste. Allein eine andere Erklarungsweise stand damals

nicht zur Verfügung.

Nachdetn sich nunmehr gezeigt haf, dass auch an der Bedachung

des Baihatisturmes in Rothenburg an einer Stelle die Bildung der

grauen Modifikation des Zinns auftritt, ohne dass unterdessen eine

so tiefe Temperalur wie im Jahre 1893 geherrscht hatte, kann man
wohl der Annahme huldigen dass durch Verwehen kleiner Teilchen

des grauen Zin nes vom benachbarten Postturm auf die Bedachung

des Rathausturmcs, die Erscheinung vor sich ging."

Er heeft dus „infectie" plaats gehad.

4. Ook naar den invloed, dien trillingen op de omzetting van

het witte tin in de grauwe modifikatie kunnen uitoefenen, heb ik

een onderzoek ingesteld. Ik wensch voorop te stellen, dat de proeven,

in die richting mij een negatief resultaat geleverd hebben. Wanneer
ik hier omtrent de methode eenige mededeelingen geef, is het, om
anderen op te wekken die proeven onder gunstiger omstandigheden

te herhalen dan onder die, waarover ik beschikken kon.

Erdmann 1) en Hjelt -) hebben de „tinpest" aan orgelpijpen

^) Journal für pract. Chemie. 52, 428 (1851).

*) Ofversigt of Finska Vetensk. Soc. fórhandlin. 82.
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waargenomen. Erdmann zoekt de verklaring in de trillingen, die

de pijpen ondergaan. Ofschoon wij nu weten, dat trillingen alléén

het verschijnsel niet te voorschijn kunnen roepen, (boven 20° C. is

dit immers onmogelijk!) zoo scheen het mij toch der moeite waard te

onderzoeken, of mechanische werkingen de omzetting niet kunnen be-

vorderen, wanneer men zich beneden de overgangstemperatuur bevindt.

Het is immers bekend, dat schok of stoot een metastabiel evenwicht

kan opheffen. Men denke slechts aan het uitkristalliseeren van vele

oververzadigde oplossingen en onderkoelde stoffen ij, benevens aan

de spontane gasuitscheiding uit oververzadigde gasoplossingen onder

die omstandigheden ^).

Op het gebied van explosiestoffen hebben de onderzoekingen van

Abel, Kobel, Champion, Pellet, Berthelot, Thomsen, Spring-

liüUL e. a. feiten aan het licht gebracht, die aan deze verscliijnselen

herinneren.

Golfbewegingen en andere periodieke trillingen kunnen aanleiding

geven tot ontploffingen, ook wanneer hare intensiteit betrekkelijk

gering is. Joodstikstof explodeert uiet op een plaat of snaar van

lagen toon, wèl wanneer de plaat of de snaar een hoogen toon geeft.

Bij de bespreking van het inleiden van explosies door de ont-

ploffing van andere stoffen, zegt Lothar Mkyer: „Wahrscheinlich

hangen diese Unterschiede von dem Rythmus der durch die Esplo-

eionen erzeugten Erschütterungen in der Art ab, dass nur durch

Schwingungen von bestimmter Wellenliinge die Atome in Mitschwin-

gungen versetzt, dadurch aus ihren labilen Gleichgewichtslagen weiter

als gewöhnlich hinausgeführt werden und dann in stabile Lagen

tibergehen."

Al is deze voorstelling van vaagheid niet vrij te pleiten, zoo

scheen het, gelijk boven gezegd, mij toch der moeite waard (in

verband met de waarnemingen aan ürg(.'lpijpcn) het gewone tin be-

neden de overgangstemperatuur aun trillingen bloot te stellen.

Daar my niet bekend was of orgelpijpen van bepaalde toonhoogte

de corrosie sterker vertoond hadden dan andere, koos ik als tril-

lingsbron, waaraan het tin werd blootgesteld, eeue CuLADJSl'sche phuit,

die een sterk ratelend geluid gaf.

Nevensgaande reproductie eener photographie stelt den toestel voor

:

1) Zie o.a. O. Lbiimann, Molccularpbysik. I (1888) 18U.

By mIoI treedt vulgent Omtwald's wiinrneniiti;<cn do .stolHng niel in bg hevige be-

wegingl Zie ook Lotiiar Mkvkk, Dyimunk der Atoiuo (1883; au7.

*j L%HUknn, Moleoulnrphyaik 2 (1888) 117; (Züitsubrift für pbys. Chemie, 22

(189?) SS9', BRmiRixJT, \4tn mntièrei exploaives 1 (1888) 130.
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Rechts slaat de ijzeren plaat, die door twee koperen hamers in

sterke trilling wordt gebracht. De hamers zijn verbonden aan een

excentriek, die met behulp van een koord door een heeteluchtmotor

van Heinrici in snelle draaiing wordt gebracht.

De geheele toestel, die in den kelder werd opgesteld, bevond zich

gedurende de proef bij een temperatuur tusschen + 5** en + 12° C,
dus steeds beneden het overgangspunt. De plaat werd ge<lurende

3 maanden dag en nacht in trilling gehouden. Het tin (in plaat-

vorm) was door koperdraad op de plaat bevestigd.

Gelijk reeds gemeld werd, kon ik geen omzetting aan het tin

waarnemen.

Beschikt men echter over een omgeving, waar de toestel gedu-

rende zeer langen tijd b.v. beneden nul graden gehouden kan worden,

dan zouden door bevestiging van een dilatometer, met tin gevuld,

op de plaat en vergelijking van dezen met eenen daarnaast, zeer

gemakkelijk de intredende verschijnsels bestudeerd kunnen worden.

5. Opgaven in oudere litteratuur en mededeelingen, die mij in

den laatsten tijd van verschillende zijden werden gedaan, geven

reden om de metalen antimonium, aluminium, mangaan, zilver, koper

en lood van hetzelfde standpunt als het tin nader te bestudeeren.

Ik hoop in staat te zijn, daarover later nadere meedeelingen te

kunnen doen.

Amsterdam, Februari 1900.

Scheikundig Laboratorium der Universiteit.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt namens Dr.

C. VAN Eyk te Breda het volgende opstel aan : „ Vorming

en omzetting van het dubbehout Zilvernitraat'l'halliumnitraat.

1. Zilvernitraat en Thalliumnitraat zijn bij gewone temperatuur

rhombisch ; bij 159° respectievelijk 142° ondergaan zij een toestands-

verandering en worden rhomboëdrisch. Omtrent het al of niet vormen

van mengkristallen zijn geen opgaven bekend. Retgers (Zeitsch.

phys. Chem. V, 451) vermeldt het bestaan van een dubbelzout zonder

echter op te geven of hij dit verkregen heeft uit de waterige oplossing

of uit de smelt. Doel van dit onderzoek is, na te gaan welke kris-

tallen zich uit de smelt van verschillende concentraties (van 100 pCt.

AgNOg tot 100 pCt TINO3) afzetten en de mogelijke verande-

ringen, die deze kristallen bij verlaging van temperatuur ondergaan.

2. Bepaling van de smeltlijn.
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Van mengsels van Tl NO3 en Ag NO3 van O tot 100 pCt. werden

de stolpunten waargenomen en het verloop der stolling nagegaan.

Gevonden werd zoowel van Tl NO3 als van Ag NO3 af een

dalend verloop der smeltlijn met een tusschen gelegen dubbclzout-

lijntje.

Mol. pCt. Ag NO3 Aanvang der stolling.

100 208°.5

94 196°

90 188°.5

87 183°

86 isr

78.5 16l°.5

70.5 HO''

08 133°

62 110°

54 9P
53 85°

52 8r.6

50 82°.8

48 8l°.2

47 85^»

41.5 100^6

40.5 105°

37.5 112°

30.7 129°

22.5 149°

14 173°.5

O 206°

De grafisehc voorstelling (zie fig.) geeft duidelijker overzicht.

De daarin lumgegevcn snijimnten C en J) van het dubbclzout-

lijntjo met de twee dalende takken der smeltlijn zijn niet nauw-

keurig te bepalen, daar zoowel de lijn A C als B D ver beneden

die punten te vervolgen is. Zoo begint b. v. het mengsel mot 47

mol. pCt. Ag NO3 te stollen bij 85*, terwijl zich kriHtallcn afzetten

die zwaarder zijn dan de smelt. Bij verlaging van de temp. tot

boneden 80* gaat de afzetting dezer kristallen voort tot ineens een

groote boefeelhcid dubbelzout zich afscheidt en de temperatuur daarbij

•tjjgt tot 82*.8 De temperatuur, waarbij die plotselinge afscheiding
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Als gevolg van het feit dat de punten C en D zoo nabij 50 pCt.

liggen, is voor de gesmolten mengsels met veel Ag NO3 of Tl NO3
het stoltraject, d, i. de reeks van temperaturen waarover de stolling

verloopt, zeer groot. Zelfs met deze mengsels kunnen ook nog de

lijnen A C en B D door ©versmelting van dubbelzout tot voorbij

de punten C en D worden afgeloopen. Zoo werd bij mengsels met

90 pCt. Ag NO3 en met 90 pCt. Tl NO3 nog vloeistof waargenomen

bij 80^

Trad het dubbelzout niet van zelve op dan zou het eutectisch

punt /', waar de smelt stolt tot een konglomeraat van AgN03 -f

Tl NO3, kunnen worden waargenomen bij ± 75°.

3. Het verloop van de smeltlijn laat nu, wat betreft den aard

der kristallen, die zich afscheiden uit de smelt van O tot 48 mol. pCt.

AgNOs en van 52 tot 100 mol. pCt. AglSOs, twee mogelijkheden

toe, nl. zuiver TINO3 en zuiver AgNOs zetten zich af öf mengkris-

tallen dezer twee zouten.

Het feit dat mengsels met hoog AgNOy- en hoog Tl NOa-gehalte

eerst nabij 80° geheel gestold zijn, wijst er op dat, indien er men-

ging in de vaste phasen is, deze zeker gering zal zijn.

Pe scheiding van kristallen en smelt is echter niet zóó volkomen

uit te voeren, dat men gemakkelijk uit de analyse der afgescheiden

kristallen zou kunnen beslissen of er al of niet een geringe menging

plaats heeft.

Nauwkeuriger is dit na te gaan door de bepaling van de over-

gangspunten van de afgescheiden kristallen.

Aan den AgNOa-kant zullen de rhomboëdrische kristallen ^hetzij

dan zuiver AgNOs of mengkristallen) die zich bij liooge temperatuur

uit de smelt afzetten, bij daling van de temperatuur, nog in aan-

raking met de smelt, zich omzetten in rhombische, merkbaar aan

do vertraging in temperatuurdaling. Zet zich uit de smelt zuiver

AgHOa af, dan zal die omzetting plaats hebben bij 159°, zetten

zich mengkristallen af, dan bij eonc temperatuur hooger of lager

dan 159^

ITctzclfde geldt voor de kristallen die zich aan den Tl NO.rkant

afz(;tten. Bij het nagaan van liet verloop van de stolling word bij

mcngHclH aan do AgNOs-zijdo, dio hoogor stolden dan 160°, dus van

100 tot ± 80 mol. pet. Ag NO», de vertraging steeds waargenomen

bij 169*».

Zoo aan do TlNOa-zijde stoeds bij 142^

llioniit volgt dus dat zich hier aan geen van beide zijden mong-

kmtallcn afzetten, of wel mengkristallen met zoor kleine bij menging.
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4. De gestolde mengsels van verschillende concentraties, zijn dus

congloraeraten van het dubbelzout met AgNOs of met TINO3.

Deze ondergaan nu bij verdere verlaging van temperatuur nog

eene verandering, reeds te zien met het bloote oog, doordat over de

op een objectglas gestolde mengsels bij lage temperatuur een wit

scherm komt. Deze omzetting heeft echter te langzaam plaats om
de omzettingstemperatuur optisch of thermisch te bepalen, daarom

werd de dilatometrisehe methode toegepast.

Eerst werd een vergelijkende proef genomen om te bewijzen, dat

de omzetting in de conglomeraten een omzetting is in het dubbel-

zout en niet eene van Ag NO3 of Tl NO3 alleen.
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Bij mengsels van 20 pCt. en van 80 pCt. Ag NO3 is de ligging

der overgangstemperatuur nog bepaald kunnen worden tusschen

24° en 29^

Het schijnt dus wel dat alle mengsels eene zelfde overgangstem-

peratuur hebben bij 26 h 27°. Door oplosbaarheidsproeven zal uit

te maken zijn of bij deze temperatuur het Dubbelzout in eene andere

modificatie overgaat of wel zich splitst in de beide zouten.

De volgende phasencomplexen bestaan nu in de verschillende

gebieden, welke in de figuur aangeduid zijn

:

I. Tl NO3 a + Smelt. II. Ag NO3 a + Smelt.

III. Tl NO3 /:? + Smelt. IV. Ag NO3 /? -f Smelt.

V. Tl NO3 /? + Dubbelzout. VI. Ag NO3 ft -f- Dubbelzout.

Gebied VII zal omvatten het complex Tl NO3 ft + Ag NO3 ft of

wel in tweeën gedeeld moeten worden voor de gebieden van elk

dezer zouten met de nieuwe Dubbelzout-modificatie.

Wiskunde. — De Heer P. H. Sciioute biedt eene medcdcelins:

aan: y^Over rationale ruimtekrommen

^

o

1. Zijn Pi, P2, P3, P4, . . . opvolgende punten eener gegeven

ruimtekromme -R, dan kan men zoowel het middelpunt van den in

het vlak Pj P^ P3 gelegen cirkel P^ P^ P3 als dat van den bol

P^PzP^P^ beschouwen. Bij samenvalling der op de kromme aan-

genomen punten in een zelfde punt P is de gronsstand van het

eerste punt dan het middelpunt Cp van den kromtecirkel, die van

het tweede het middelpunt Bp van den kromtebol, d.i. het middel-

punt van sphcrische kromming van R in P. Doorloopt P de gegeven

kromme R, dan beschrijven Cp en Bp met R in verband slaande

ruimtekrommen, van welke de laatste mede de keerkromme is van

het ontwikkelbaar oppervlak door de normaalvlakkcn van R omhuld

;

deze meetkundige plaats van middelpunten Bp van sphcrische krom-

ming mag door hot symbool Rb worden aangeduid.

Uit de bekende stelling, volgens welke do snijlijn <• van tweo

vlakken a, ft loodrecht op de elkaar snijdende lijnen a on b aan-

gebracht loodrecht staat op het vlak / dier lijnen a, 6, volgt nu,

dat omgekeerd de kromtevlakken van R eveneens loodrecht staan

op do overeenkomstige raakÜjnen van /'/. . Wijl deze kromtevlakken

van li echter niet teven» door do raakpunten der overeenkomstige

raakljjnen van Rb gaan, zijn ze geen normaalvlakkcn van Ri, en

is de betrekking tusschen de krommen /t en Ui, in het algemeen



( 549 )

dus niet wederkeerig. Eeu bekend merkwaardig aan de transcendente

ruimtekrommen ontleend voorbeeld, waar deze wederkeerigheid inder-

daad optreedt, vormt de schroeflijn ; voor deze kromme vallen trouwens

de beide meetkundige plaatsen van de punten Re en Ri samen.

Gaan we nog een stap verder en onderstellen we, dat P^, Pi.P-i, P4, P5,..

opvolgende punten zijn van een gegeven kromme R, die wel vervat

is in een ruimte met vier afmetingen doch niet in een driedimen-

sionale ruimte, welke kromme we daarom een „gewrongen ruimte-

kromme" noemen, dan doet zich naast de middelpunten van kromte-

cirkel en kromtebol het middelpunt lip van de kromtehyperspheer

voor, die de grensstand is van de hyperspheer Pj ^2 ^3 R^ R5 bij

samenvalling der vijf bepalende punten in het punt P der gegeven

kromme. We hebben dan met een derde meetkundige plaats Rh te

doen en kunnen deze beschouwingen tot in een ruimte met een

willekeurig gegeven aantal afmetingen voortzetten.

In de volgende bladzijden wenschen we met betrekking tot do

algemeene rationale ruimtekrommen Rg van den n^en graad, die wel

vervat is in een ruimte met s maar niet in een ruimte met «— 1 afme-

tingen, enkele kenmerken af te leiden van de meetkundige plaats

Rh van het middelpunt van hyperspherische kromming van den

iioogsten rang.

2. „De van klasse tot graad voortschrijdende rij der kenmerkende

„getallen van de meetkundige plaats Rh der middelpunten van hyper-

ySpherische kromming van den hoogsten rang behoorende bij de

„algemeene rationale ruimtekromme /S is

3n — 2, 2{3h — 3), 3 (3 n — 4), . . . s{3n — 8 — l)r

Om dit te bewijzen stellen we R$ voor door de vergelijkingen

xiz=—, {i=l, 2, . . . s) (1)

op rechthoekige assen, waarin de symbolen «1, «3, . . . as en v

veeltermen van den u^^^ graad in een zekeren parameter /^ aanduiden.

Stellen de vergelijkingen

— = a,- H , (t = i, 2, . . . «)
V V

de uitvoering der deeling van v op de « veeltermen ca voor, waarbij
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de « grootheden «,• van t onafhankelijk zijn en de s nieuwe veel-

termen /?,• hoogstens tot den w— isten graad in t opklimmen, dan is

het duidelijk, dat de evenwijdige verplaatsing van het coördinaten-

stelsel beantwoordende aan de transforraatieformules

xi = èi + aii (i = 1, 2, . . . s)

de oorspronkelijke parameterstelling (1) van -K^ tot

fi = ^, {i = l, 2, . , . s) (2)
V

vereenvoudigt. We herhalen, dat deze vereenvoudiging hierin bestaat,

dat de s veeltermen /^,- slechts tot den n—lsten graad in t opklimmen.

Duiden verder /?',• en v' de difFerentiaalquotienten van /^i en v

naar t aan, dan stelt

v:E{ft\v-ftiv')^i = :E{ft\v-ftiv')fti ... (3)
1=1 i=\

de normaalruimte met s—l afmetingen van R^s in het punt (2) met

de parameterwaarde t voor. Deze vergelijking is van den 5n—S^en

graad in «, wat het beweerde bewijst. Want de omhullende van een

ruimte met s—l afmetingen, waarvan de vergelijking een parameter

tot den k^^^ graad bevat, heeft tot kenmerkende getallen

Ar, 2{k — l), 3{k — 2),... s{k — s-\-l).

Met behulp van de nu bewezen algemeene stelling vinden we

van n'=^ 2 tot w = 10 het volgende schema voor de algemeene

rationalo ruimtekromme van minimum graad

:

8 = n= 2 . . . 4, 6',

» = n= 5 . . . 7, 12, lö,

ê=^n= 4 . . , 10, 18, 24, 2S,

,«=„= ö ... 13, 24, 33, 40, m,

B = n= 6 . . . 10', 30, 42. r>2. 00, 06,

9^ n=^ 7 ... 19, 30, 61, '>l. 7ü, 84, !>L

êmmn'm 8 . . . 22, 42, 00, To, W, 102, 112, 120,

B^n^ 9 ... 26, 48, 09, 88, 106, 120, 133, lil, 163,

tmmn^lO . , . 28, 64, 78, 100, 120, Ï38, 161, lo's, iSo, /.W.
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D(3 eerste regel hiervau zegt, dat de oiitwüud«ne van een alge-

meene kegelsnee een kromme van de vierde klasse en den zesden

graad is; de tweede regel duidt aan, dat de meetkundige plaats Rb

van de algemeene kubische ruimtekromme Rs een ruimtekromme

van de klasse 7, den rang 12 en den graad 15 is, enz.

Beschouwt men als naar gewoonte de coëfficiënten "i, «g. . • . »«»

van de vergelijking -S" m» |, = O, (i = i, ^, . . . «) als do tangentiëele

coördinaten van de ruimte met s—l afmetingen door die vergelijking

voorgesteld, dan volgt uit (3) voor de normaalruimte

Ui = -^ , (t = i, 2, . . . if) , . (4)

1 = 1

welke voorstelling van Ru in de ruimte möt » afmetingen dualistisch

tegengesteld is aan de voor R^ gegevene. Verkort duiden we haar

in den vorm

T»
»« = — I

(t = ƒ, 2, . . . ») (5)

aan.

3. De graad der vergelijking (3) of die der vormen r van (5),

alles in <, kan zich onder bepaalde omstandigheden verlagen. Deze

zijn schijnbaar van vijfderlei aard, doch werkelijk terug te brengen

tot de volgende twee gevallen :

a). De vergelijking v =^ O heeft gelijke wortels.

h). De vergelijkingen fti = ö, (t = i, :?, . . . «) hebben gemeen-

sciiappelijke gelijke wortels.

We gaan thans den invloed van elk dier beide onderstellingen

op de klasse van de meetkundige plaats Rh na.

3". Als t = «1 een i-voudige wortel is van 1^ = 0, is deze waarde

tevens een k— i-voudige wortel van v' = en elk der vormen r

van (5) en dus ook (3) door (<— «i)^~^ deelbaar. De kromme R^ is

dan van de klasse 3 n — k — 1.

De substitutie t — t^z= -j- doet het geval van den ^-voudigen wortel

tl van y =^0 een schijnbaar geheel anderen vorm aannemen. Zij

doet nl. de vergelijkingen (2) overgaan in

37
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|,= 1^, {i= l,2, ....), (0)

waarbij de « vormen yi veeltermen van den »<^"» graad in t' zonder

bekenden term voorstellen, terwijl jti slechts tot den n—k^'^^ graad

in t' opklimt; zij voert dus tot het geval, dat ^i z= O als verge-

lijking van den n^*^" graad beschouwd een ^'i-voudigen wortel t' = cc

bezit. Daardoor worden de s vormen ri, {{ z= 1,2, . . . s) van (5)

veeltermen van . den graad 3 n — 2 k — 1 in «', terwijl Tq tot den

5n — A; — istcn graad in t' opklimt. Dan is de overeenkomstige ver-

gelijking (3) mede van den graad 3 n — k — 1 in «' en blijft Rh dus

naar behooren van de klasse 3n — k— 1.

In het voorbijgaan maken we er opmerkzaam op, dat, nu /< van

lageren dan den 7t<i"' graad is, een evenwijdige verplaatsing van het

coördinatenstelsel niet meer bij machte is den graad van al de «

veeltermen y,- tegelijk te verlagen, wijl dit insluiten zou, dat hier-

door tevens de graad van R" verlaagd kon worden.

De hier behandelde bijzonderheid heeft betrekking op de ligging

der oneindig verre punten van R's . Als v door {t—ti)^ deelbaar is,

zal het bij <i behoorende oneindi verre punt der kromme onder

de w snijpunten van de kromme met de oneindig verre ruimte met

« — i-afmetingen, die alle oneindig verre punten der ruimte met s

afmetingen bevat, ^-maal tellen. Zoo vinden we voor s = n =: 3 :

„De klasse van de meetkundige plaats Rb eener ruimte-ellips of

^ruimte-hyperbool is zeven, terwijl dit getal bij de parabolische

,hyperbool in zes en bij de ruimte-parabool in vijf overgaat."

AVat we hier vinden, is in volkomen overeenstemming met de

bekende resultaten voor » = ;» = 2. Hoewel door een willekeurig

punt P van het vlak eener ellips of hyperbool vier normalen dezer

krommen gaan, kunnen we uit dit punt slechts drie normalen neer-

laten op do parabool, wijl do verbindingslijn van P met het oneindig

verre punt P« der parabool als oneigenlijke normaal beschouwd

moet worden. Door een willekeurig punt P der ruimte gaan wel

zeven normaalvlakken eener ruimte-ellij)s of ruimte-hyperbool, doch

filoclits zes normaalvlakken eener parabolische hyperbool on vijf

normaalvlakken eener ruimte-parabool, wijl het vlak door de ver-

bindingHÜjn PP^ van P met het oneindig verre raakpunt P„ met

liet vlak y^ , dat loodreclit staat op de raaklijn />,, der kromme in

/'^, voor de eerste een enkel oneigcMilijk iiunnaalvluk , voor do

tweede do ^muuvalling van twee oneigenlijke normaulvlakken ver-

tegenwoordigt.
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Natuurlijk kan do liior helitni'klde bijzonderheid zich meermalen

voordoen. Bevat v = O de wortels <i, «3» • • • '/> achtercenvolgena

^1, /r2> • • • ^p-maa\j waarbij elk der p grootheden k de eenheid

p
overtreft, dan is de klasse van lih door 3 n -\- p — 2 — 2 kj voor-

gesteld.

3^. Is t = tl een gemeenschappelijke /,-voudige wortel van de »

vergelijkingen /?i = 0^ dan is deze waarde tevens een gemeenschap-

pelijke k— i-voudige wortel van de » vergelijkingen /i'i = en zijn

de 8 vormen r/ van (5) deelbaar door (<— 'i)^"~\ terwijl Tq den

factor {t—tiY^—^ bevat; dan is (3) dus Aveer door (<— 'i)^"~' deelbaar

en de kromme /?i van de klasse 3n — k — 1.

De substitutie t—ti = y doet ook het hier beschouwde geval een

schijnbaar anderen vorm aannemen. Ze voert tot de vergelijkingen

(6\ waar nu echter de « vormen 7, veeltermen van den graiid

n — k -\- 1 in t' zonder bekenden term voorstellen en de noemer een

algemcene vorm van den u^^^'^ graad in t' geworden is. Als vergelij-

kingen van den n^^" graad in t' beschouwd bevatten de «vergelijkin-

gen 7, = O dan den gemeenschappelijken /:— i-voudigen wortel t' = co

en den gemeenschappelijken eukelvoudigen wortel t'= O. Hier worden

dan de « vormen t,-, (» = i, 2, . . . ») veeltermen van den graad

3n — k—l in f', terwijl Tq slechts tot den graad 3 n — 2k — 1 in

t' opklimt. Als boven is de overeenkomstige vergelijking (3) dan

weer van den 3 n — k — P^^^ graad, enz.

Schijubaar is er behalve de tot nu toe behandelde gevallen, waarin

de vergelijking (3) haren graad verlaagt, nog een geheel nieuw

geval aan te wijzen, nl. dat, waarin de s -}- 1 vergelijkingen

/^i' = O. p' — O een gemeenschappelijken /^^-voudigen wortel t = ti

hebben. We zien echter gemakkelijk in, dat dit schijnbaar nieuwo
geval slechts een bijzonder geval uitmaakt van het boven behandelde.

Gaan we hier, omdat we aanstonds het coördinatenstelsel toch even-

wijdig aan zich zelf moeten vorplaatson, van de vergelijkingen (1)

uit, dan is

a'i = {t- f,)^- r/X"-t-0
,

(i = /, 2, . . . s) , v' = (t- <i)i- (pj.n-k-ï)
,

als de s symbolen r/-/."—i—O en «/^oCw-t— i) veeltermen van den graad

n—h—1 in t voorstellen. En hieruit volgt dan door integratie

«.•= (/-<i)i+>/n-i-i)+/.-, {i=l,2, ...,), v= (<_<^)i-fi
v/o^«-i-')+^o,
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waarin de grootheden bi cii b^^ stand vastigen zijn. Dus geeft de ver-

plaatsing van het coördinatenstelsel evenwijdig aan zich zelf, geken-

merkt door de transformatieforniules

ten slotte

hi

6>n

^i = ^ '^ ^
, O' = 1, 2 . . . .),

waardoor we terecht gekomen zijn op het geval, dat de .<? vergelij-

kingen (f{ = O behoorende bij (1) een gemeenschappelijken ^ -f 1-

voudigen wortel <i bezitten, terwijl bovendien r na vermindering

met een standvastige grootheid b^ door {t — <i)^+^ deelbaar wordt.

De hier behandelde bijzonderheid doet zich alleen voor als de

kromme ^" bijzondere punten heeft van een bepaald karakter. Zoo

onderstelt reeds het eenvoudigste geval van een gemeenschappelijken

dubbelen wortel <] van de «vergelijkingen /?,=0, dat de oorsprong van

elk der coördinaatruimten ^,=0 twee der 7i snijpunten met I^s ver-

tegenwoordigt, wat met het oog op de gelijkheid der bij die punten

behoorende parameterwaarden alleen dan het geval is, als Us in dit punt

een keerpunt vertoont. Deze beschouwing doet ons tevens zien, dat we

het geval Fub ^) niet algemeen genoeg geformuleerd bobben. Immers,

liieruit blijkt, dat de bijzonderheid zal intreden, zoodra I^" ergens

waar ook een keerpunt heeft. Dus moest '') luiden: De vergelijkingen

fii^zOf (t=i, 2, . . . «) hebben gemeenschappelijke gelijke wortels

of een evenwijdige verplaatsing van het coördinatenstelsel kan deze

bijzonderheid te voorschijn roepen.

Natuurlijk kan het geval zich voordoen, dat ti wel een gemeen-

fjchappclijke gelijke wortel van de >» vergelijkingen fti'=0 is, doch

de ^aad van menigvuldigheid met betrekking tot die vergelijkingen

verschilt. Is <, een ^^-voudigo wortel van ("i^ = ^, een /ovoudige

wortel van /?2 = <>, enz, dan moet voor / het kleinste der getallen

ki genomen worden.

Gebeurt het p-maal, dat een evenwijdige verplaatsing van het

OoOrdinatensteisol de aangewezei\ bijzonderheid meebrengt en is voor

ieder der overeenkomstige waarden t\^ t^y . . . tp van t telkens

*ii ^jt...^,, het kleinste der getallen /•, dan zal 'hi-\-p—2— 2 ki

1=1
weer de klasse vnn Jih iumgevun.
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4. We hebben ons in het voorgaande nummer alleen bemoeid

met de klasse van Rh en de andere kenmerkende getallen buiten

besehouwing gelaten. We voegen er thans onmiddellijk aan toe, dat

de regel, volgens welke de omhullende van een ruimte met s—l

afmetingen, waarvan de vergelijking een parameter tot den ^'*'^" graad

bevat, de kenmerkende getallen

k, 2{k — l), 3{k — 2), »{k — s-\-l)

heeft, in het algemeen wijziging behoeft, zoodra een der beide boven

besprokene bijzondere gevallen zich voordoet.

In het allereenvoudigste geval van de parabool vinden we bijv.

voor de kenmerkende getallen, klasse en graad, van de ontvvondene

niet 3 en 4, zooals men uit het bovenstaande voor ^ — .? zou ver-

wachten, maar 3 en 3. Zoo zijn in het algemeen in elk der bt'han-

delde bijzondere gevallen de getallen k, 2 {k — 1), 3 {l — 2)^ enz. als

een bovenste grens te beschouwen.

Op dit laatste punt komen wc in een volgende mededeeling terug.

Voor de Boekerij worden aangeboden door den Heer Bakhuis

RoozEBOOM, de dissertatie van den Heer J. II. Adriaki: „Stelsels

van optische antipoden" en door den Heer ScnouTE de dissertatie

van den lieer E. Jk>;sema: „Een krommenbundel van den derden

on oen krom men net van den vierden graad".

Na resumtie van het bohajjdelde wordt de vergadering gesloten.

(7 Maart IJKH).)

ERRATA.
Biz. 431 r. 21 v. b. staat SJiicM lees fhicM
Blz. 434 r. 4 v. b. staat S lees f





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 31 Maart 1900.

-«—<•>—»«-

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Iniiodd: In memoriam M. C. Ver Lobem tamTuemaat, p. 558.— Ingekomen stukken, p. 559.

—

Bespreking over de deelneming der Akademie aan de Internationale Association der

Akademien, p. 559. — Verslag over de feestviering van het 2e eeuwfeest der Kon.

preuss. Akademie der Wissenschaften, p. 560. — Mededeeling van den Heer Jan de
Vbies over : „Orthogonale comitauten", p. 562. — Mededeeling van den Heer Beijeeinck

over: „Indigofei-mentatie", p. 572. — Mededeeling van den Heer Hoooewebff, namens
den Heer J. J. Hazewinkel over: „Het indicau, zijne splitsing en het daarbij werk-

zame enzym", p. 590. — Mededeeling van den Heer Hoogewerff, ook namens den

Heer H. teh Meulen : „Bijdrage lot de kennis van het indican", p. 598. —
Mededeeling van den Heer Lokkntz : „Beschouwingen over de zwaartekracht",

p. 603. — Mededeeling van den Heer W. Kapteyn: „Een bijzonder geval van de

differentiaalvergelijking van Monce", p. 620. — Mededeeling van den Heer Schoutb:

„Over de meetkundige plaats der middelpunten van hyperspherische kromming bij de

normaalkromnie der /(-dimensionale richting", p. 622. — Mededeeling van den Heer

Hambusgbr: „Over het weeretandsvermogen der roode bloedlichaampjes", p. 630. —
Mededeeling van den Heer van dek Waals, namens den Heer J. D. tan der Waals Jr :

. „Vergelijkingen waarin functies voorkomen voor verschillende waarde der onafhanke-

lijke verandei'lijke", p. 638. — Mededeeling van den Heer Kamerlingh Onnes, namens
Dr. J. Vebsciiaffelt: „Over de kritische isotherme en de dichtheden van verzadigden

damp en vloeistof bij isopcutaan en koolzuur" (met ée'n plaat), p. 651.— Mededeeling van

den Heer H. G. van de Sanob Bakhuyzen, namens den Heer J. Weeder: „De 14-maan-

delijksche periode der aardpoolbeweging uit bepalingen van het azimuth der meridiaan-

teekens van de Leidsche Sterrenwacht in de jaren 1882—1896", p. 656. — Aanbieding

eener verhandeling door den Heer Hoffmann, getiteld: „Zur Entwicklungsgeschichte

des Sympathicus", p. 668. — Aanbitding van boekgeschenken," p. 669. — Vaststelling

der eerstvolgende vergadering op 21 April a. s., p. 669.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

De Heeren de Bruijn, Kamerlingh Onnes en J. Zeeman hebben

bericht gezonden dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

38
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De Secretaris deelt mede, dat ingekomen is het bericht van

het overlijden van wijlen het rustend Lid der Akademie-

Dr. MARGARETHUS CORNELIS
VER LOREN VAN THEMAAT.

In den Heer Yer Loren van Themaat verliest de Afdee-

ling een harer oudste rustende Leden.

In de jaren van zijn rustend lidmaatschap bezocht hij onze

vergaderingen niet meer, en van zijne wetenschappelijke

werkzaamheid mochten wij in de laatste jaren ook weinig

vruchten zien; doch in zijn vroegere periode heeft hij ver-

dienstelijke bijdragen geleverd, voornamelijk op het gebied

van de anatomie der lagere diersoorten, en werden een paar

zijnor verhandelingen als antwoorden op prijsvragen bekroond.

Zij die het voorrecht hadden hem te kennen, zullen den

lj<;niinnclijken man met hoogachting herdenken.



( 559 )

Ingekomen zijn

:

P. Schrijven van den Minister van Waterstaat, Handel en Nij-

verheid dd. 23 Februari 1900, bericht gevende, dat op de betaling

van het subsidie voor de Geologische Commissie orde gesteld is. Dit

subsidie is inmiddels ontvangen en aan de Commissie overgemaakt.

2'^. Circulaire en Programma van het Congres géologique inter-

national in 1900 te Purijs te houden met verzoek een afgevaardigde

daarheen te zenden. De Heer Martin neemt op zich de Akademie

te vertegenwoordigen.

3°. Programma van het van 27 Juli tot 1 Augustus 1900 te

Parijs te houden Congres international d'Electrologie et de Radiologie

médicales. Aangenomen voor kennisgeving.

4°. Programma van het van 23 tot 29 Juli 1900 te Parijs te

houden Congres international d'Histoire comparée. Aangenomen voor

kennisgeving.

50. Circulaire van de Académie Royale des Sciences te Turijn,

waarin bericht wordt, dat door die Akademie een prijs van 30.000

Lires beschikbaar is gesteld voor het beste werk op het gebied der

physische wetenschappen, dat tusschen 1 Januari 1899 en 31 De-

cember 1902 zal verschijnen. Aangenomen voor kennisgeving.

6^. Schrijven van den Minister van Koloniën dd. 10 Maart 1900

bericht gevende dat door Z. Exc. niet kan worden voldaan aan het

verlangen der Afdeeling om Dr. J. P. van der Stok in de gele-

genheid te stellen de vergaderingen der Internationale Coramission

für Erdbebenforschung bij te wonen. Wordt besloten om den Heer

VAN DER Stok daarmede in kennis te stellen.

Daarna komt aan de orde de vraag of de Akademie zal deelnemen

aan de Internationale Association der Akademien.

De Voorzitter merkt op, dat op het oogenblik niet beoordeeld kan

worden de omvang der verplichtingen, welke voor de Akademie van

deze deelneming het gevolg zullen zijn, hetzij verplichtingen van

finantieelen of van wetenschappelijken aard. Maar er kan geen

bezwaar tegen bestaan, dat onze Akademie zich tot deelneming be-

reid verklare. De statuten veroorlooven toch elk der deelnemers zich

5f geheel terug te trekken, öf slechts voor bepaalde doeleinden mede

te werken. Eerst nadat onze afgevaardigde of, als ook de Letter-

kundige Afdeeling zich bereid verklaart, onze afgevaardigden de dit

jaar te houden vergadering zullen hebben bijgewoond kan beter

omtrent de gevolgen der toetreding een oordeel gevormd worden en

blijken of de Akademie omtrent deze aangelegenheid zich tot de

Regeering zal hebben te wenden. De Vergadering geeft door applaus

38*
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hare goedkeuring van deze meening te kennen. De Voorzitter zal

als afgevaardigde der Natuurkundige Afdeeling aan de vergadering

te Parijs deelnemen.

De Heer Stokvis deelt op uitnoodiging van den Voorzitter het

volgende mede : omtrent het door hem bijgewoonde tweede eeuwfeest

der Pruisische Akademie van Wetenschappen.

Het tweede eeuwfeest der „Kön. Preussische Akademie der Wissen-

schaften", dat op 19 en 20 Maart jl. te Berlijn werd gevierd, was

een grootsch feest. Wel droeg het een internationaal karakter, omdat

bijna alle Akad. v. Wetensch. uit alle landen van Europa zich erbij

deden vertegenw^oordigen, maar het maakte toch vooral door zijn

nationaal-Duitsch karakter indruk. Alle Universiteiten toch van

Duitschland en van alle Duitsch sprekende landen hadden bij die

gelegenheid hun Rectoren en andere Leden van hun senaat naar

Berlijn afgevaardigd, gelijk bij den engen band tusschen Universi-

teiten en Akademiën van Wetenschappen gemakkelijk begrijpelijk

is, want zooals de keizerlijke feestredenaar en de akademische feest-

redenaar het beide deden uitkomen, de ware bloei der Akademiën

begint eerst als de Universiteiten tot meerdere en meerdere ontwik-

keling geraken.

Maar naast de vertegenwoordigers der Duitsche Universiteiten

hadden ook alle, ik zal ze maar noemen, Provinciale Genootschappen

van Kunsten en Wetenschappen in Pruisen en alle Directiën van

de in Berlijn zoo rijkelijk voorhandene inrichtingen voor de beoefe-

ning van wetenschap en kunst van hunne belangstelling en sympathie

door het zenden van vertegenwoordigers doen blijken. Tegenover de

Duitsche vertegenwoordigers van wetenschap en kunst vormden de

afgevaardigden van buitenlandsche Akademiën, waartoe ik de eer

had te behooren, dus cene minderheid, maar wier aanwezigheid

bijzonder op prijs gesteld werd, als blijk der waardeering van de

Duitsche wetenschap door het gansche beschaafde Europa (en

N. Amerika).

liet ligt niet in mijn bedoeling, Mijnheer de Voorzitter, uit

t«' woi'lon over de vriend8('hapi)elijk(^ welwillendheid, die den afgo-

vaanli(?dün der buitenlandsche Akademiën bewezen werd, en die

'ii('\\ bijzonder op dcii avond van dow 18^'" Maart in d(^ zoogo-

niiamde „zwaiiglose ZuHammenkuiii't" kond gaf, of (sene beschrijving

te geven van do grooto plechtigheid — don Festact — die op 19

Maart in do Witte Zaal van het Paleis onder leiding des Keizers

1
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en in tegenwoordigheid der Keizerin plaats had, of te gewagen van

dl feestvergadering in het Huis der Afgevaardigden, waarin Dr.

IfiARNACK eene boeiende rede over de geschiedenis der Pruisische

Akademie hield, en alle deputatiën uit binnen- en buitenland bare

wenschen en geschenken aan de feestvierende Akademie kwamen
/forengen, of verslag te geven van het feestmaal op denzelfden dag,

dat 300 gasten gezellig vereenigde, en het feest sloot.

Alleen worde hier vermeld, dat op de feestvergadering van den

20^'° namens de groep der Akademiën vier sprekers het woord

voerden, voor de Duitsche Akademiën Prof. Virchow als afgevaar-

digde der eerwaarde Societas Leopoldina-Carolina naturae curiosorum,

de oudste vereeniging van Duitsche geleerden, die zelfstandig, zonder

eenigen aandrang van buiten, zich tot gemeenschappelijke natuur-

studie verbonden, en Prof. Sü88 uit Weenen namens de overige

Duitsche Akademiën, voor de buitenlandsche Akademiën, die zich

reeds met de Pruisische Akad. tot een internationalen Bond van

Akademiën verbonden hebben. Prof. Darboux uit Parijs, en voor

de overige buitenlandsche Akademiën — een dertigtiil ongeveer —
die nog niet in den bond zijn opgenomen, en waartoe ook onze

Akademie behoort. Prof. Mahaffy uit Dublin. Ook mag niet ver-

geten worden te melden, hoe de Keizer van zijn belangstelling en

sympathie in de Akademie deed blijken, niet alleen door den

„Festact" in het „Schloss", maar ook door het aantal dor lieden met

het oog op de „Deutsche Sprachforschung" en op de ontwikkeling der

technische wetenschappen met zes te vermeerderen, en bovenal door

een persoonlijke feestgave, bestemd tot het uitgeven der werken van

Wilhelm v. Humboldt, en een woordenboek der klassieke rechts-

geleerdheid, hoe de stad Berlijn ter eere mede van één der oudste

Leden van de Akademie, en tevens haren eereburger Prof. Virchow
als feestgave eene som van 100.000 M. voor wetenschappelijke

doeleinden aan de Akademie ter beschikking stelde, en hoe tot

Eerehd der Akademie niet alleen de Rijkskanselier, de minister van

Eeredienst en Onderwijs, enz., maar ook Mevr. Wenzel-Heckmaïïn
benoemd werd, de eenige dame, die aan alle feestelijkheden deel

nam, en die een kapitaal van anderhalf millioen Mark ter beschikkino-

der Akademie gesteld heeft, met de bepaling, dat van de rente van

dit kapitaal voorloopig slechts 20.000 Mark jaarlijksch voor weten-

schappelijke doeleinden mogen worden besteed. En eindelijk mag niet

verzwegen worden hoe het nationaal gevoel der afgevaardigden onzer

Akademie werd gestreeld, toen onder de namen der ter eere van

dit feest nieuw benoemde buitenlandsche correspondenten der K.
Pruisische Akademie ook de namen werden geproclameerd van den
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Secretaris onzer Afdeeling: J. D. vax der Waals, eu van ons

medelid M. Treüb te Buitenzorg.

De Voorzitter dankt den Spreker voor de wijze waarop hij deze

Afdeeling heeft vertegenwoordigd en voor het uitgebrachte verslag.

Wiskunde. — De Heer Jan de Vries spreekt over: „Orthogonale

comitanten^\

1. Beschouwt men v^ en t^ als de coördiïiaten van een punt P
met betrekking tot de rechthoekige assen OX-^ en OX^^ dan wordt

de binaire vorm

«X — (^1 ^1 + "2 «•2)^"^= ««,0 ^1 + »* «n-1, 1 ^'i'~^ ^2 + (2
j"n-2, 2

«'{~'^
a'l +

vertegenwoordigd door n stralen uit O, die de punten bevatten,

waarvoor de vorm a^. verdwijnt.

Zijn ^i en I2 de coördinaten van P ten opzichte van de recht-

hoekige assen OZi en OJ2, dan bestaan tusschen de grootheden

«"i t ^2 6n ê] , ^2 betrekkingen van den vorm

^1 = ^11 11 + ^12 12

»

Il = ^11 ^1 + ^21 ^2

1

•*2 = ^21 11 "h ^22 12> I2 = ^12 ^1 ~h ^22 •^2 •

Als door deze substituties de vorm ox wordt omgezet in a^
,
heeft

men

Oj -.= o, ;ri -f flfj ^Tj rr (a, Au + Oj ^21) Il + («1 ^12 + "2 ^22) I21

dUB

Cf£ =: A12 aj -|- A22 «2 •

Hieruit blijkt, dat de symbolische coëfficiönten «i, «2 en »i, «2

door dezelfde substituties in elkaar worden omgezet als do verander-

lijken a-, , (Tj en 11, Ig.

2. Om coniitanten, dus functies van aj, 02» ^1 » •'^2 te vinden,

die tegen bovenstaande ortbop^onale transformnties bestand zijn, kan
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tnen uitgaan van de covarianten

a:2 -f 3-2 en {xi—y^f + {^z—yz)^ »

die achtereenvolgens het vierkant van OP en van den afstand van

twee punten P en Q voorstellen, dus absolute comifanten zijn.

Den tweeden covariant kan men vervangen door

(*? +^P - 2 (;riyi + x^y^) + (t/2 ^yl)=.Tr-2Ty^yy,

terwijl uit de betrekking

(^1 y2 - ^2 vxf = (
^J
+ 'P C yj + t/2 ) - (*i yi 4- ^2 1/3)2

,

of

(;ry)»=r,t/y — a-yy,,

volgt, dat de covariant {ry) met de covarianten r, on *y^y* samen-

hangt.

Uit deze drie absolute comitanten volgt nu terstond het invariante

karakter der symbolen

Oo I «6 en {aU)

.

Deze absoluut invariante symbolen zijn, blijkens hot bovenstaande,

verbonden door de betrekking:

Voor do constructie van orthogonale comitanten kan men dus

beschikken over de symbolen

fla , «6 ,
{aV) , üx , {ax) , a-x , Xy y (xy)

.

Lineaire invarianten kunnen blijkbaar slechts uit het symbool

Qn ontstaan en komen dus alleen bij vormen van even graad voor.

De vorm o2" bezit dientengevolge den lineairen absoluten invariant ^)

a^^a2„,o-|- W fl'2n—2,2+ f 2) "2n-4,4 + • • • • +<Ï0,2n.

^) Het bestaan van dezen invariant werd door W. Mantel met behulp van een

infinitesimale transformatie bewezen. (Wiskundige Opgaven, UI. VI[, p. 148.)
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3. De quadratische vorm

a2 = «20 •' 1 + 2 «11 ^1 ^2 + "02
'^l

levert de invarianten

('a = «20 + «02 '

t 20 ' 11 ' 02

(flV = 2 (r72„ Oo2 — «n) '

die door de boven gevonden betrekking met elkaar zijn verbonden.

Terwijl {ab)^ = O op het samenvallen der twee door «^ = O aan-

gewezen stralen wijst, verdwijnt a^ als die stralen loodrecht op

elkaar staan.

Is c de tangens van den hoek der stralen, dan voldoen hun

richtingscoëfficienten aan de betrekking

\ 1 -j- mj 1712 /

of

4 («20 «02 — «?i) + C^ («20 + «02)^ = O
,

of

of ook
(/;2 4- 2) {abf + c2 a2 = O .

Dus verdwijnt de invariant ab , wanneer c* = -- 2 is.

4. Uit do beteekeiiis der substitutie Wy = O of

7i • ^2 = ^2 •• — -^1

volgt terstond, dat do covariant

(«')*

verdwijnt voor de stralen, welke loiMirccht staan op do stralen,

die rt* vcrte^ifenwoonlincn.

Do covariant

(a.r) a,

vcrandort nl)""! vi' «""l;"?i Jw tnpn Ao substitutie ^y =r. u uitvoert.
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Derhalve stelt (ax) a^ = O twee orthogonale stralen voor.

Inderdaad is de som der coëfficiënten van a^J e^ ^.a gelijk aan nul.

Is Qn = O, zoodat de stralen van a^ symmetrisch liggen ten op-

zichte van de coördinaatassen, dan wordt

(ax) Qx ^ (ago — <^02) ^1 -^2 •

Hieruit blijkt, dat de covariant {aj[)ax de stralen levert, die de

hoeken der stralen o^ = O middendoor deelen.
X

Deze uitkomst wordt bevestigd door de volgende beschouwing.

Door de vergelijkingen

0;c ay = O en 'y = ^

worden de stralenparen aangewezen, die achtereenvolgens harmonisch

liggen met de stralen a- •=. ^ en met de isotrope stralen Xg = 0.

En nu hebben deze beide involuties het stralenpaar gemeen, waar-

van de vergelijking wordt verkregen door y te elimineeren tusschen

«1 «' y\ + «2 "« y-2 — ^ ^n 'i ^1 + '2 ^2 = ö

.

Derhalve vertegenwoordigt de vergelijking

(aar) ffx = O

de orthogonale stralen, die o^ = O harmonii^cli scheiden,

5. Stelt men

«/, Ox bx ^ (j- ,
X

dan is, met het oog op de gelijkwaardigheid der symbolen a en i,

yx9y = 01 ax h,j
,

dus

Hx (yx) z= m Ox {kr) .

Maar uit de identieke betrekking

Oa bx — ba Ox ^= {oh) {ai)

volgt

M <7x = Oa {bx) bx — {ah) {ax) {bx) .

Daar de tweede term van liet rechter lid identiek nul is en



( 566 )

(bx)hT=0 de middeldeellijnen der stralen 6- = O voorstelt, ïeVerf

de covariant

Ob Cix hx

twee stralen, die met de stralen van o^ de symmetrielijnen gemeen

hebben.

Tevens is gebleken, dat de vorm oiaxihx) geen nieuwen co-

variant levert.

Het is duidelijk, dat ai (a.r) (&.t) de stralen vertegenwoordigt, die

loodrecht staan op at a* 6x = 0.

6. Bij twee quadratische vormen a- en /^ behooren de simul-

tane invarianten

(a/)S a^=/^ («/)«,.

Zooals bekend is, verdwijnt de eerste, wanneer de beide stralenparen

elkaar harmonisch scheiden.

Heeft men {af) af = O, dan zijn de door {af) axfx=: O bepaalde

stralen onderling loodrecht.

Daar deze rechten de dubbelstralen der involutie a^A-Xf^^O
X ' •'ar

zijn, wijst {af) a/ = O aan, dat de stralenparen a~ = O en ƒ- = O

de symmetrielijnen gemeen hebben.

Dit wordt bevestigd door de volgende beschouwing. Men heeft

(«/) «/ = (^20 — «02) /ii — «11 (/20 — ƒ02) •

Is /ii = O, dan verdwijnt de invariant, als men tevens heeft

dji =: O of ƒ30 ^/o2, d. w. z. als do beide stralenparen de middel-

deellijnen gemeen hebben, of wanneer het eene stralcnpaar uit de

ifiotrope rechten bestaat.

Uit de boven gevonden uitdrukking voor den tangens van den

hoek van een stralcnpaar volgt gorccdelijk, dat do invariant

erdw^ntf als hot eene strnlenpaar door wenteling met het andere

tot dekkinp^ kan gebracht worden.

7, Wanneer de vorgoiykingen
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éen wortel r^cx^ gemeen hebben, staat een der stralen 0^ = lood-

recht op een straal van /^ = 0. De resultant dezer vergelijkingen

moet dus een simultanen invariant leveren.

Men vindt door eliminatie van ^i •• ^r^

(«20/20 ~ «02/02)'^ f 4 (a^o /ii + oii /o2)K2/ii + «n/20) = O .

Door een eenvoudige berekening wordt deze uitdrukking herleid

tot den symbolischen vorm

waar a2 = 62 q^ /"^ = o^ is.XX X '^ X

Stelt men in de voorgaande vergelijking 020 — ^j ^an wordt

/os = O of «2^ /•02 4- 4 a^i aii /n + ^
"?i /*2o

= 0. In het eerste geval

is een straal van c? loodrecht op een straal van /^ . In het tweede

geval levert de substitutie a()2 = 2»aii de voorwaarde

- /02 + 2 tVii + /20 = O
,

waaruit volgt, dat oen der beide isotropische stralen tot elk der paren

behoort; ook dan is dus een straal van a2 loodrecht op een straal

van /2.
X

De beschouwing van het orthogonale stralenpaar der involutie

leidt tot een simultanen covariant.

Dit paar wordt aangewezen door

(a;+A/2) + (fl2+A/2)=0,

of door

derhalve door

aa + A/^= O,

ƒ o2 — a /2 = O .

"'t* a »
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8. Üit den aard der zaak behooren bij den kubischen vorm

a3= flgo a^ + 3 a.2i 3-2 A'2 4- 3 a^z ^i ^l + «os ^l

slechts invarianten met een even aantal symbolen, dus van een even

graad in de coëfficiënten.

Afgezien van de vormen (0^)0^ en (ah)^^ die identiek nul zijn,

heeft men de invarianten

a3 = a2 + 3 «3 + 3 «2 _i_ «2 .

6 30 ' 21 ' 12 ' 03

üit de identiteit (aft)^ -f «2 = ao i^ volgt blijkbaar

Oa dh h ^ {<t^)^ Oh + oj .

"

Voor «30 =0 en 0^3 = O heeft men

dus

2 a; -h 3 (a ft)* aj = 2(«2 + 3 ag^ «,3 + 3 «,3 Oc,, + «2 ) ^ 0.

Omgekeerd wijst het verdwijnen van dezen invariant aan, dat

twee stralen van a^ = O loodrecht op elkaar staan.

Immers wordt a^ door wenteling van het asscnkruis omfjezet in

3«2iê;i2 + 3«u5i$2 4.^,

zoodat een der stralen door ^2 = ^ wordt voorgesteld, dan zijn do

richtingacorfficienten der overige stralen verbonden door de betrek-

king mjtiis =: 3 «21. Daar do boven gevonden invariant overgaat in

3aii + l» levert zijn verdwijnen de betrokking m^m.^ -\- \ ^^i)^

waardoor twee loodrechte stralen worden aangewezen.

9. Do comiiant

ay o« = O

bopaalt do poohtralcn van a^ met betrekking tot den straal
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yi'. y2 = 'Pi'' H> of, wat op hetzelfde neerkomt, de dubbelstralen der

kubische involutie, waarvan {j?/) = een drievoudige straal is en

a^ = O een groep vormt.

Immers de dubbelstralen der involutie

zijn bepaald door

(dry)S4- Aa3=: O

{•^y)^!/2 ' ":«i

(•^y)' Wa.-,

= o,

üt" door II,, a- = 0.

In verband met deze beschouwing levert de covariant van Hesse,

(a Uf ag bx »

twee stral(;n, die de drievoudige elementen van een kubische invo-

lutie vormen, waarvan a^ = O een groep is.

De stralen van Heöse zijn orthogonaal, wanneer de invariant

(a l))- ai nul is.

De stralen a^ d^ -:=. O zijn orthogonaal, als de covariant «o a^ ver-

dwijnt, dus wanneer men heeft

y\ ' !/Z = «2 "a — "1 ^(i-

Door substitutie in byh^ = vindt men, dat het bedoelde stralen-

paar wordt aangewezen door

(a b) oa 62 = 0.

De stralen van Hesse zijn de dubbelelcmenten der involutie

(a 6)2 U:, by = 0.

Wordt hier yi : y^ door cg cc : — q Cc vervangen, dan blijkt, dat

de covariant

(a bf {b c) Cc ax
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den straal bepaalt, die iu deze involutie is toegevoegd aan den straal

Oa Oy = ü.

Het orthogonale stralenpaar dezer involutie wordt blijkbaar aan-

gewezen door

(a bf ax (6 X) = 0.

Deze vergelijking moet dus overeenkomen met (a b) o„ 62 = O, die

volgens het bovenstaande hetzelfde stralenpaar aanwijst. Door toe-

passing van de identiteit (a b) (a j) z=z aabx — ba a^ vindt men dan

ook (a bf bi (a x) = {a b) Oq b- — {a b) ba Ox bx, waar de derde covariant
z

identiek verdwijnt.

10. De biquadratische vorm

«i
= «40 *} + 4 «31

•ï'-J
^2 + 6 JÏ32 ^J

^2 _|_ 4 ay^ u-J X^-\- ÜQ^ .«j

bezit, behalve den boven genoemden invariant

en de bekende invarianten

t= (a6)* en j= {a b)^ {a cf {b cf,

de quadratische invarianten

b 40 ' 31 ' 22 ' 13 ' 04'

/= (a 6)2 «2 = 2 «22 («40 — 2 022 + «Oi) " 2 («81 ~ «is)^ •

Ten gevolge van de identiteit (« bf -f «2 = «„ 6^ is

(a 6)* -f 2 (a 6)2 a? -f of = «2 6? ,

zoodat men heeft

,• 4- 2 / -f m = A2.

Stelt men «40 = O en öq* = ^) dan wordt

/i =: 2 022,

« = 2 (3 n||^ - 4 «31 aia),
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j —. 6(2t/3iao2aj3—a3J,

dus

3/t3 = 6tA-l-8/.

Bijgevolg verdwijnt de invariant

8 iabf {acf {bef 4- 6 {ah)* c^ — 3 a2 ^,2 ,.2
,

wanneer de vierstraal a^ = O twee orthogonjile rechten bevat.

11. Ternaire vojmen kunnen worden voorgesteld door kegel-

vlakkeu, waarvan de top in den oorsprong van drie onderling lood-

rechte coördinaatassen ligt.

Ook hier blijken de symbolische coëfficiënten au van den vorm

tt»= (ai j^i + «a 'a + «3 's)^"^

bij wenteling van het assenkruis dezelfde substituties te ondergaan

als de coördinaten.

Derhalve leveren de comitanten

^? + *^ + ^3 ' ^1 yi + «^2 ^2 + -^3 ^3 >

{^\ y-2 — ^2 y\f 4- {-^'2 y-ó — h y2? + (^3 yi — -^i y-óY^

Xi ur^ ü'.^

y\ yi y-6

~l -^2 -3

de invariante symbolen

aa , iib
, («1 62)^ + («2 hf + («3 ^1)^

{abc) •

en

Voor quadratische kegelvlakken vindt men dus terstond de ortho-

gonale invarianten

üa^ Oi) + «22 + «33 > — («11 «22 — «ip
^^ («^'''f = -^±«11 a^^a33
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Bacteriologie. — De Heer Beijerinck spreekt : „ Over de indigo-

fermentatie" ^).

Bij een vroegere gelegenheid werd aangetoond ^) dat de indigo-

planten tot twee physiologische groepen kunnen gebracht worden,

n.1. de indoxylplanten, waartoe de weede {Isatls tinctoria) behoort en

de indicanplaten. Yan de laatste, welke het rijkste vertegenwoor-

digd schijnen te zijn, werden onderzocht Indigofera leptostackga,

Polygonum tinctorium en Phajus grandifloriis ^). Hierbij bleek dat

deze soorten specifieke van elkander verschillende enzymen bevatten,

welke het indican splitsen in indoxyl en glukose, terwijl in de

weede zoodanige enzymen ontbreken. Het indican kan echter nog

op een andere wijze gesplitst worden, n.1. katabolistisch *), dat is

door de direkte inwerking van het levend protoplasma, hetgeen

naast de enzymwerking, bij sommige indicanplanten wordt waarge-

nomen. Ook vele mikroben kunnen indican ontleden, en doen dit

meestal alleen door katabolisrae; maar sommige soorten bevatten

specifieke indigoenzymen. Zoodoende omvat het woord „indigofermen-

tatie" twee geheel verschillende processen, een katabolistisch en een

enzymatisch proces, en zijn de enzymen van tweeërlei oorsprong

:

producten van hoogere planten, of producten van mikroben. Uit den

aard der zaak kan bij de indigovorming uit de weede, waarin geen

glukosid maar indoxyl voorkomt, van „indigofermentatie" geen

sprake zijn.

1. Bereiding van het indican ^).

Voor het bereiden van indicanoplossingen uit de indicanplanten,

18 vroeger (1. e. pag. 93) een methode beschreven, waarvan het be-

ginsel is het zóó spoedig vernietigen van het enzym, dat het

glukosid zonder ontleding kan worden opgelost '^). Dit geschiedt bij

ï; Aan bet volgende onderzoek is deeli^enomen door den Heer J. F. 1^. van

llunvr, die zich voornamelijk heeft bezijjgehouden met de werking vaii de mikroben

op bei indicuu en met de indigoenzymeii, vooraoover deze door mikroben worden

gevormd, en door den Heer A. van Delden, die de intensiteit der enzymwerkiug in

verband met de temperatuur bepaalde.

•) Over de indiKovorminj; uit <le Weede {Isatit tinctoria). Verslagen Kon. Aknd. v.

WetoMcb. Amcterdam, 12 October 18<J9, p. UI.

) De laatste onder de/cn nanm uit een tuinbouwinrichtinj; ontvaii'^en.

*) Voor de opttelling von de^n term yie : Centralbl. f. Bacterioloj?ie 2e Abt. p. 6, 1900.

*) Verdere mededeelingen over het inditmn vw het en/.ym vuu Indiijofera vindt

men in de pea venobenen, belaogrüke publicatie van den lieer J. J. IIa/.kwinkel,

Maandelgkacb Bulletin van het Proefstation voor Indigo te Klaten, Javo, Ail. I, Ja-

nuari 1900. SamaranK.

*) Voor de vervaardiging van vele andere glukosiden is dezelfde handel wg/.e toe-

(NMelflL
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Ind'ujofem en Poli/(/onum liet gemakkelijkst düor onderdompeling in

kokend water, waarbij een extract wordt verkregen van 0.5 h 1 pCt.

indican, dat als zoodanig, of na vermenging met gelatine of agar

voor bacteriologische en enzymproeven bruikbaar is.

De bladen van Phajus grandiflonis ontleden echter bij hoogere

temperatuur het indican zoo snel, dat de extractie door uitkoken

geen indican maar indoxyl oplevert, zoodat ik aanvankelijk meende

dat Phajus een indoxylplant was. In dit geval moet, om bij lage

temperatuur zonder indicanontleding te kunnen werken, de indican-

bereiding geschieden bij aanwezigheid van een enzymvergift, dat

het indican niet aantast- Dit gelukt door de bladen fijn te wrijven

in bijtende kalk of baryt, filtreeren, koolzuur doorleiden en weer

filtreeren, waarbij een zeer zuivere iudicanoplossing ontstaat ^). Nog

eenvoudiger is het de bladen op te koken in verdunde ammoniak

en de overmaat van ammoniak door verdampen te verwijderen.

Ook kunnen de bladen onder alkohol worden fijn gewreven, waar-

door het enzym wel niet vernietigd wordt, maar in de cellen neer-

slaat, terwijl het indican in den alkohol oplost, dat dan, na ver-

dumpen van den alkohol in water kan worden opgenomen.

De indicanoplossingen kunnen tot droog worden ingedampt ; de

daarbij verkregen, bruine lakachtige massa kan worden gepoederd

en het poeder blijkt in drogen toestand onbegrensd lang houdbaar

te zijn. De ruwe, geneutraliseerde of zwak alkalisch gemaakte oplos-

singen blijven, wanneer zij gesteriliseerd zijn en beschut worden

voor toetreding van niikroben maanden lang onveranderd ^).

Een gezuiverd indicanpreparaat wordt uit de decocten verkregen

door deze met bijtende kalk of baryt tot droog in te dampen, in

weinig water op te lossen, te filtreeren, koolzuur door te voeren of

de baryt met aluminiumsulfaat neer te slaan, weer te filtreeren en

op nieuw tot droog in te dampen. Het zoo verkregen preparaat

bevat wat minder kleurstoffen en ook minder eiwitten dan de ruwe

oplossingen.

Het ruwe of onvolkomen gezuiverde indican is geschikt om met

een vaste, voor mikrobenkultuur bestemde voedingsmassa vermengd

te worden. Op zoodanige, tot platen uitgegoten „indicanagar" of

„indicangelatine", brengen koloniën of entstrepen van mikroben, al

naar gelang van de soorten, indigo voort of niet, waarover later meer.

1) Ook de Heer Hazewinkel heeft de extractiemethode door bijtende kalk reeds

op Indigofei'a toegepast.

2) Maar na langen tijd ondergaat het indicangehalte daarin bij liichttoetreding een
vermindering. Bij afsluiting van lucht kou ik geen verandering opmerken.

39
Verslagen der Afdeeling Natuurk. ül. VIII. A». 1&99/1900.
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Voor onze proeveu werd vooreerst gebruik gemaakt van het

decoct of het daaruit bereide, al of niet met kalk of baryt gezuiverde

ruw-indican, uit Folygonum tinctorium en Indigofera leptostachya^

deels in den tuin van het Bacteriologisch Laboratorium te Delft,

deels te Wageningen gekweekt en mij door den Heer van Lockeren

Campagne welwillend verschaft. Later ontving ik ook van den Heer

Hazewinkel uit Klaten op Java, zoowel geconserveerde extracten

van Indigofera in dichtgesoldeerde blikken bussen, als ruw- enzym

uit deze plant bereid.

2. Bereiding der enzympreparaten.

Ook hiervoor werd de weg ingeslagen dien ik reeds vroeger (1. c.

pag. 94) kort geschetst heb: De betrokken plantendeelen worden

in een mortier onder alkohol fijn gewreven en gedurende dit fijn

wrijven wordt de alkohol een paar keer vernieuwd. Men begint met

alkohol van 96 pCt. die dan door het sap der plant genoeg verdund

wordt, maar bij het laatste uitloogen is het beter den alkohol wat

te verdunnen, omdat anders de bladgroenkleurstof niet volledig uit

de bladgroenkorrels kan worden geëxtraheerd. Ik schrijf dit ver-

schijnsel daaraan toe, dat door de sterke wateronttrekkende werking

van den alkohol, uit het protoplasma een voor de chlorophyllkleur-

stof (wellicht ook voor den alkohol zelf) impermeabel eiwit ontstaat,

dat echter, door bevochtiging met water opnieuw permeabel wordt.

Bij deze bewerking slaat het indigoenzym in de cellen neer en dit

geschiedt zoo snel, dat het in den alkohol oplosbare indican reeds

is uitgeloogd voordat de ontleding ervan kan beginnen. Daar ook

de bladgroen kleurstof bij de genoemde wijze van werken door den

alkohol volkomen kan worden uitgetrokken, verkrijgt men onge-

kleurde preparaten, welke na affiltreeren van den alkohol, eerst bij

37* C. en dan bij 55** C. gedroogd, sneeuwwitte poeders opleveren,

direkt of na verder fijn wrijven geschikt voor enzymproeven. In ge-

sloten stopflcsschon heb ik zulke preparaten maanden lang bewaard

zonder achteruitgang in activiteit te kunnen waarnemen ^).

Daar bij de bereiding van indigoenzyin uit Polygonum tindorium

veel gemakkelijker indicanontleding plaats heeft dun liij Indigofera^

moet men, om uit deze plant klcurlooze enzympreparaten te ver-

') H«i verUM «ad activiteit vun eii^ympropuruten in het algemeen is te vergeleken

BMi bet verllw nnn kicmkrncht van ])1iiiiti'ti/.ii(loii : IjRwniirl iiioii tv. ]>ij volkoiiKMi af-

wi^wid VM vocht, (Inn blijven xoowol ilr ui;livit«it der (Mi/ymen aln du ki(tnikni(;|it

van ttden onbfgreiud lang bewnord.

I
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krijgen, niet groutcr voorzorg werken en liet protoplasma veel sneller

dooden, hetgeen het hesto geschiedt door slechts zeer weinig blad-

zelfstaudigheid in de mortier fijn te wrijven, zoodat de alkohol in

weinig sekonden kan binnen dringen. Bij Indigofera kunnen zonder

bezwaar veel grooter hoeveelheden bladen tegelijk bewerkt worden,

zonder dat men bevreesd behoeft te zijn door indigo gekleurde enzym-

preparaten te zullen verkrijgen.

Daar ik de aanwezigheid van vrij indoxyl in de Po/y<70«ww-bladen

door de „ammoniakproef, vroeger beschreven, niet kon aantoonen, dacht

ik aanvankelijk dit verschil te kunnen verklaren door aan te nemen, dat

het enzym dezer plant meer oplosbaar in water dan dat van Indigo-

fera kon zijn, en daarom bij het extraheeren, wellicht in hooger

concentratie op het indican zou kunnen werken. Maar de proef-

neming leerde, dat dit niet het geval is. Evenmin speelt de zure

reactie van het Pohjgonum-sai^j veroorzaakt door kaliumbioxalaat,

hierbij een rol, want de toevoeging van dit zout, van kalium-

biphosphaat, of van een weinig zuur aan de materialen bij het bereiden

van het enzym uit Indigofera^ brengt in het verloop der verschijn-

selen geen verandering. De toevoeging van asparagine is eveneens

werkeloos. Ook wordt, zooals later zal blijken, in de verhouding der

beide enzymen tot de temperatuur geen verklaring van het verschijnsel

gevonden. Ik ben zoodoende tot de gevolgtrekking gekomen, dat in

Polygonum een deel van het indican ontleed wordt door de directe

werking van het levend protoplasma zelf. Dit deel is echter klein

en bij vlugge onderdompeling in kokend water wordt het protoplasma

gedood vóór dat het ontledend kan inwerken.

Bij de bereiding van het indigoenzym uit de bladen vau Phajiis

grandifloriis wordt niets bijzonders opgemerkt. Maar wij zagen vroeger

dat door de decoctiemethode uit deze plant geen indican maar indoxyl

wordt verkregen. Daar uit de grapliische voorstelling, welke later volgt,

blijkt dat het Phajus-enzym reeds bij lager temperatuur (67° C.)

werkeloos wordt dan dat van Indigofera (75° C), moet ik aannemen

dat ook in de bladen van Phajus katabolisme naast enzymwerking

bestaat, en dat hier het katabolisme bij de indompeling in kokend

water, dus tijdens het afsterven, met groote intensiteit tot indican-

ontleding aanleiding geeft ^j. Polygonum en Phajus stemmen dus

daarin met elkander overeen, dat in beide de indigoferraentatie zoowel

katabolistisch als door enzymen geschiedt, maar zij verschillen doordat

het katabolisme bij Phajm door hooge, bij Polygomim door lage

*) Later zal blijken, dat al het indican in het kleurloos protoplasma zelve «-eloka-

liseerd is.

39*
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temperatuur bevorderd wordt. Bij Indigofera schijnt katabolisme niet

voor te komen en de indicanontleding uitsluitend door enzymwerking

te geschieden.

Uit de op de beschreven wijze verkregen preparaten kan het enzym

zelve slechts onvolkomen geëxtraheerd worden. In water bljjkt het

bijna geheel onoplosbaar te zijn, beter in glycerine en nog het boste

in 10 pCt. keukenzoutoplossing, waarop de Heer Hazewinkel reeds

opmerkzaam maakte, en in 10 pCt. chloorcalcium. In deze vloei-

stoffen gaat echter maar zeer weinig enzym in oplossing, want de

terugblijvende massa werkt nog nagenoeg even sterk als voor de

extractie. Uit de oplossingen zelve laat zich met alkohol bijna niets

neerslaan, zoodat het verkrijgen van actievere preparaten langs dezen

weg niet gelukt. Het beste resultaat bij enzymproeven verkrijgt men

dientengevolge met het fijngepoederde „ruw-enzym" zelve.

3. Over de verspreiding van het indlcan en de

ind'ujoenzymen in de Indlijoplanten.

Door de vei'schillende deelen der indigoplanten op de in de twee

vorige §§ beschreven wijzen te onderzoeken, werd de verspreiding

van het indican en de indigoenzymen vastgesteld. Hierbij bleek dat

deze stoffen meestal samen voorkomen en ook samen ontbreken.

Zij zijn in de bladachtige organen, vooral in de groene bladen,

opgehoopt en in de bloemen en bloemknoppen in minder hoeveelheid

aanwezig ; in de zaden en kiemen ontbreken zij geheel. Ook de

wortels en stengels van Pohjyonum tlndorium zijn geheel vrij van

indican en enzym, do wortels van Indigofera leptostachja eveneens.

Bij de laatste soort kon ik in doorsneden van takken, welke eenige

dagen in zeer verdunde indicanoplossingen hadden gelegen, sporen

indigoblauw vinden, bepaaldelijk in merg en mergslralen en in de

schors, zoodat daarin een weinig indigoenzym voorkomt, maar de

hoeveelheid is onbeteekenond. Het ontbreken van enzym en indic.in

in do stengels en wortels van Pobjgomim tlndorium is bijzonder ge-

makkelijk aan te toonen, omdat de steng(;ls groote neiging hebben om
hywortels voort te brengen, welke zuiver wit zijn en, evenals de

stengels zelve, door hun kruidachtige natuur en wijdcolligen bouw

voor dergelijke onderzoekingen zeer geschikt zijn. Laat men de

wortels in een chloroformatmospheer afsterven, dan blijven zij

kleurloos, evenzoo wanneer hot afsterven geschiedt door onderdom-

peling in kwik, opgevolgd door behandeling met ammoniakdanip.

Maar hieruit volgt alleen dat indican en enzym niet beide tegelijk

I
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Voorkomen, is slechts een van beide aanwezig dan wordt het bij

deze proef niet gevonden ^).

Maar dat ook elk afzonderlijk afwezig is bewijzen de volgende

proeven.

Wordt aan een, uit de stengels of wortels van Fohjgonum tincto-

riwn bereid, decoet indigoenzym toegevoegd, of wordt dit decoct

met zoutzuur en een weinig ferrichlorid gekookt om het indican te

ontleden en het indoxyl te oxydeeren, dan ontstaat geen indigoblaaw;

indican ontbreekt dus.

En dut in de genoemde deelen ook indigoenzym ontbreekt volgt

uit het feit, dat in alkohol fijn gewreven stengeldeelen en wortels,

na affiltreeren en drogen een poeder leveren, dut op een indican-

oplossing geheel zonder werking is. Zelfs de vegetatiepunten en de

strekkingsstrook der wortels bevatten geen enzym 2), want schijfjes

daarvan gesneden en in alkohol gedood, blijven in indicanoplossing

bij 45° C. geheel kleurloos. Evenzoo geheele wortels, welke na in

alkohol gedood te zijn in indicanoplossing worden gelegd.

Uit deze feiten schijnt te volgen, dat de groei on de ontwikkeling

dor indicanplanten niet in onafscheidelijk verband met do aanwezig-

heid van het indican en het enzym kunnen zijn.

Tot dit laatste resultaat komt men ook ten opzichte van het

verband tusschen de ontwikkeling en het voorkomen van indoxyl

bij de weede, waarvan de verspreiding in de plant eenigszins anders

is dan die van het indican. Het indoxyl komt n.l. in de weede,

behalve in de jonge bladen en knoppen, ook nog voor in het jonge

wortelpcriderm en de daaraan bevestigde wortelknoppen, alsmede

in de groeiende wortelto{)pen ^). De overeenkomst in de versprei-

ding tusschen het indoxyl en het indican bestaat in 't feit, dat

beide binnen in de dikkere stengels en binnen in alle dikkere

wortels geheel ontbreken. Zoo ontbreekt bij de weede bijv. het

indoxyl in het binnenste der stengelorganen van de bladrozetten in

het voorjaar, wanneer deze op het punt zijn zich te gaan verlengen om
de bloeiwijze naar buiten en tot ontplooiing te brengen, dus juist tijdens

de periode van de meest intensieve celdeeling en celstrekking. Ook

ontbreekt het indoxyl in het cambium en de secundaire weefsels der

weedewortels. Zelfs de bloemknoppen zijn reeds vroegtijdig en terwijl

') Hierop moet bij de beoordeeling van de „alkoholproef" van den Heer Molisch

gelet worden.

') Wel die der stengels.

3) De vorming en de oplioojjing van liet indoxyl in de weede knn dns zoov/el

plaats hebben in liet donker als in hot licht.
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ig rióg sterk groeien vrij van indoxyl; evenzoo de vriichtbeginseïs,

de zaden en de vruchten. Eerst bij de ontkieming kan indoxyl in

de zaadlobben en de andere deelen van de kieinplant worden aan-

getoond. Het is derhalve zeer waarschijnlijk, dat noch het indican,

noch het indoxyl in een onafscheidelijk verband met den groei of

de ontwikkeling der indigoplanten staan. Maar het blijft mogelijk

dat deze stoffen in zekere gevallen even snel ontstaan als verdwijnen.

Zoo laat zich in de jonge bladen van Indigofera leptostachya^

wanneer deze een paar dagen in het donker worden gehouden, door

middel van de ammoniakproef een weinig indoxyl aantoonen, terwijl

de normale plant daarvan in alle deelen, zelfs in de vegetatiepunten

Tiij is. Wellicht heeft er dus in de normale plant aanhoudend indican-

ontleding pla<ats, welke alleen daarom niet wordt opgemerkt, omdat

het indoxyl weder direkt met versch aangevoerde suiker indican

vormt. Overigens bewijst de wecde, waarvan alle volwassen deelen

geheel indoxyl vrij zijn, dat dit lichaam betrekkelijk snel uit den

stofwissel verdwijnen kan.

Het voorkomen van het indican, vooral in de peripherische deelen

der bovenaardsche organen en de bittere smaak, die deze deelen

daardoor hebben, zouden kunnen doen vermoeden, dat het, even als

de looistof, tot afweer van insekten en slakken dienst doet. Maar

daarmede zou wel de rol van het indican zelve maar niet die van

de splitsingsproducten en van het indigoenzym verklaard zijn. Liet

zich een gunstige werking van het indoxyl op den groei in hot

algemeen aanwijzen, dan zou daardoor een nuttige werking dezer

stof bij de genezing van wonden waarschijnlijk worden. Daardoor

zou tevens meer licht op de functie van het indican en het enzym

vallen, want het is duidelijk dat de enzymwerking, die juist bij het

afsterven der verwonde cellen plaats heeft, dan niet alleen door

indoxylvorming, maar ook door de glukose-afscheiding de herstelling

zal bevorderen.

Wat de localisatie in de cel zelve betreft, bleek mij, dat Phajiis

grandiflorus, wegens den grootcelligen bouw der bladen, geschikt is

om zoowel het indican als het indigoenzym aan te toonen.

Het indican kan mikrochemisch als indigoblauw of nis indigorood

worden neergeslagen on blijkt, langs l»eide wegen, uitsluitend aanwezig

te zyn in het protophisma, on te ontbreken in de celwanden, cel-

kornon en liet ccUap. Om dit aan te toonen bi-engt men een niet

al te dunne mikroskopische dwarsdoorsncsdo van het blad, in levenden

tooHtand in oen kokend mciigHel van sterk zoulzuur on ij/A'rchh)ri(l.

Hienloor wordt het indican plotseling ontleed en hot vrij komende

indoxyl ovonsnol gnoxydccrd tot indigohlmiw. Dit laatste hun /icii
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dan gemakkelijk omler het mikroskoop aantoonen als kleine korrels

neergeslagen in het protoplasma van het bladgroen parenohym en de

epidermis. Dat het ook in de bladgroenkorrels voorkomt kon ik niet

met zekerheid uitmaken.

Worden de doorsneden in levenden toestand in een kokend menjrsel

van zoutzuur en isatine gebracht, dan gaat het indican over in

indigorood, dat zich als fraaie roode kristalnaalden in het proto-

plasma afzet ^).

Het enzym is daarentegen uitsluitend opgehoopt in de bladgroen-

korrels, zooals uit het volgende blijkt. Legt men mikroskopische

doorsneden der bladen van Phajus in levenden toestand in indican-

oplossingen (bijv. in een decoct uit Indigofera of Po/y<7o;n/w bereid

\

dan kleuren zij zich in korten tijd zwartblauw. Maar die kleur is

uitsluitend afkomstig van indigoblauw, neergeslagen binnen in de

bladgroenkorrels. In de epidermis is alleen in de sluitcellen der

huidmondjes veel indigo afgezet, elders niets. Worden do mikrosko-

})ische doorsneden vooraf met alkohol gedood en uitgeloogd, dan

verspreidt zich het enzym in da cel maar blijft in de celwand ge-

bonden, zoodat dan, bij plaatsing in een indicanoplossing, gelijkmatig

intensief blauw gekleurde preparaten ontstaan, waarin alleen de bast-

bundels geheel kleurloos blijven.

De ophooping van het enzym juist in de chlorophyllkorrels hangt

wellicht samen met de vorming van zetmeel uit de glukose van

het indican.

Wat de localisatie van het indoxyl in de weedebladen betreft,

ben ik niet tot zekerheid gekomen, maar ik vermoed dat het, even

als het indican, alleen in het protoplasma voorkomt.

De hypothese van den Heer Molisch 2), volgens welke het indoxyl

en het indican in nauwe betrekking zouden zijn met de koolzuur-

ontleding in het chlorophyll, komt mij voor in strijd te zijn met
do rijke ophooping van indoxyl in het bladgroen-vrije wortel-

periderm en in de klourlooze wortelknoppen der weede, welke door

den Heer Molisch niet schijnt opgemerkt te zijn. Ook acht ik de

door hem aangevoerde bewijr,en en teekeningen voor het voorkomen

van indoxyl en indican in de bladgroenkorrels niet overtuigend.

1) Het indoxylgehalte van urine is veel zekerder en nauwkeuriger aan te toonen

als indigorood dan als indigoblauw. Hiertoe kookt men de urine met zoutzuur eii

isatine, waarby de kleur rood wordt. By afkoeling kristalliseert liet indigorood in

karakteristieke mikroskopische naalden. Deze kunnen gemakkelijk gefiltreerd worden
en lossen in kokenden alkohol prachtig rood op (het beste is hierbij het geheele filter

met alkohol uit te koken).

^^ Berichte der deutscheu Bot. Cresellscbaft, lU. 17, p. 230, 1899,
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Bovendien kende de Heer Molisch het indigoenzyrri en de aanwe-

zigheid daarvan in de bladgroenkorrels niet.

Buiten de indigoplanten schijnen de indigoenzymen slechts zelden

voor te komen. Evenals Dr. van Romburoh ^) bemerkte ik, dat de

emulsine der amandelen ontledend op indican werkt en beneden ziet

men de intensiteit dezer werking in verband met de temperatuur

graphisch voorgesteld.

Dit feit is geschikt om de localisatie der emulsine in de amandelen

op eenvoudige wijze aan te toonen. Legt mon nl. schijfjes uit de

zaadlobben gesneden in een indicanoplossing, welke tot circa 50° C.

verwarmd is, dan kleuren zich het eerst de in een ring geplaatste

vaatbundels donkerblauw ; daarin is dus de emulsine het sterkst

opgehoopt. Dan neemt het parenchym rondom de vaatbundels een

blauwe kleur aan, en ten slotte ook het meer peripherische parenchym

zoodat de emulsine wel nergens geheel ontbreekt, maar aan de

grens van den centraalcylinder, die juist door deze proef zeer dui-

delijk zichtbaar wordt, het meest voorkomt ^).

Een vrij groot aantal andere op het voorkomen van indigoenzymen

onderzochte planten hebben allen een negatief resultaat gegeven ^;.

Evenmin wordt indican ontleed door de doorsneden van takken

of de bladen van abrikoos, peer, appel, perzik, terwijl in de pitten

dezer planten zwak ontledende emulsine zit.

Ook mout, moutdiastase, pancreas, papayotine, pepsinc en speeksel

zijn werkeloos, evenzoo mosterdzaad en myrosine bereid uit tuinkers

en uit oost-i ndische kers.

Glukase uit mais ontleedt indican niet, hetgeen opmerkelijk is,

omdat aniygdaline doordoor wel ontleed wordt.

4. IndicancnÜeding door mikroben in het algemeen.

Molisch heeft er op gewezen *), dat vele mikroben soorten wel en

') Med^edeeld door den Heer Hazewixkel ManndelijkEcli l^iiUetin N". 1, p. 8.

') Nagenoeg hetzelfde werd reeds vroe^'er door Johannsen i^ovoiidon, die de ont-

leding vnn iiinygdidinc ondereoclit inet afzonderlijke stukjes uit dozmidlohben j^csncdpu

(Ann. 8ci. Nat. Ik)tun. Série 7, T. 6, p. 118, 1887).

') Zoo Icon ik geen indigoen/ymen vinden in : Indüjofeni donna, Vohjtjonuiu persi-

eüria, P. ttticuiare, P. fu(/opyriim, P. fiutorla, P. finrrhalinetiH-, Trifolinm repens, T.

pnUmm, M^dieago tativa, Lofut cortticuiitld, Pitum talivum, Vicia faha, Jlofniiia

pttüdoacaeUit Baptuia atitlralit, Metilotita caerulem, Spiram JiUptfuditla, S. ithiiaria,

KmUa iiiuiorium, /ttptnula odortUa, üolanum Merosnm, Aumonia mlirifolia, Jsrlepiaii

tormiiif Seoraonêra AUpanica, lAnaria oultjarin, Slellnria fioloHtea, (hchlenria uniioracia,

BnutiöM oltraeia, Jsaiu tinctoria, ItU fferma/iica.

*) 8ite.lier. der Akud. d. Wiw. /m VVicn. Miilli. Naturw.CliiHHc, Üd. 107, p. 75».

\tW. MoLlfCII noemt nti ontledend : linrillus nulfnacm, U. prodifjhiun, ülreplothru'
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andere niet tot indigovorming uit indican aanleiding geven, zoodat

van deze splitsing gebruik gemaakt kan worden voor de differentiaal-

diagnose. Ilij voerde de proef uit door liet decoct van Polygonum

tindorium of Indigofera met agar of gelatine te stollen en dan tot

platen uit te gieten en als vasten kultuurgrond te gebruiken. Uit

grond- of grachtwater, daarop uitgezaaid, komen zoowel aëroben als

temporairanaëroben tot ontwikkeling, en in en rondom de koloniën,

die het indican splitsen zet zich het indigoblauw af in mikroskopi-

sche klompjes of kogeltjes, waaraan in veel gevallen kristalstruktuur

is te zien. De yindicanmikroben" worden zoodoende op elegante

wijze als pigmentmikroben zichtbaar tiisschen de niet-ontleders.

Ook kan het indican als poeder tot een bedrag van 0.5 -a 1 pCt.

aan vaste of vloeibare voedingsbodems worden toegevoegd, die voor

het onderzoek van bepaalde mikrobengroepen geschikt zijn.

Ik ben hierbij tot het besluit gekomen, dat sommige soorten indican

veel gemakkelijker ontleden dan andere. Vooral de gistingsbacte-

riën, welke ik onlangs in het geslacht /tf-robader vereenigd heb '),

bezitten een zoo sterk ontledend vermogen, dat zij met eenig recht

„indigobacteriën" kunnen genoemd worden; zij zullen later afzon-

derlijk besproken worden. Bij de soorten die moeielijker ontleden

is dit vermogen afhankelijk van omstandigheden, welke mij nog

niet duidelijk zijn. Zoo kunnen in reinkulturen, koloniën van

dezelfde afkomst en slechts door weinig generaties van eenzelfde

stamvorm gescheiden, zich verschillend gedragen, en soorten, welke

ik langen tijd als niet-ontledend heb beschouwd, zag ik later krach-

tig indigo vormen. Dit bemerkte ik bijv. bij de lichtbacteriën uit het

Noordzeewater. Ik denk dat het feit in verband staat met den invloed

van de suiker, welke bij de indicïïnsplitsing vrijkomt. Andere ervarin-

gen bewijzen nl., dat deze invloed niet altijd op alle individuen eener

soort dezelfde is. Dat vooral de glukose geweldig inwerkt op hot leven

van sommige bacteriën, en reeds in geringe hoeveelheden, bijv.

odorifera, S. dichotoma, Sarcine luim, Penicillium ap. en Mucor mucedo\ als niet ont-

ledend: Slrej)tococciis pi/of/eties, StapJiyIococm pyor/enes aitreiis, Bacillua sublilis, B.

coli comnumis, B. /Iitorescens lifjuefaciens, is. viegatherimn en persgist. De Heer van
Hassklt en ik zagen geen ontleding door Acetobacter aceti, A. ranscens, BaciUus cyanens,

B. cyanotjmus, B. pyocyanem, B. diaslaticus, B. prodiyiosnt, B. pseudotuhercidosia.

Vele sporenvormende bacteriën, zooals B. sublilis, B. meyatheriuiu, B. pnlcher, B.
meseutericus en andere, ontleden somtijds wel en somtijds niet. Geen ontleding-

zagen wij verder bij biergist {Sacc/iaromyces cerevisiae), wï]i\gist(S.ellipsoideiis),i)ers^\st

{S panis), S. inycodervia, S.passularum, S. uvarum, Schisosaccharomyes octosporiis, S. poinbe
en bij de volgende schimmels; Aspergillns niger, A.oryzae, Amylomyces rouiii, Mucor
oryzae, Oidimn lactis, Etuloinycen inayuusii.

^) Centralbl. f. Racteriologie, 2e Abtli. Ikl. 7, N". 7, 1900,
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O 05 pCt. k O.l pCt. voor de meeste lichtbacteriön een hevig vergift

is, heb ik vroeger bewezen , en dat is merkwaardig want nog

kleinere hoeveelheden zijn voor diezelfde soorten zeer gunstig.

Dat de verschillende toestanden, waarin de bacteriën verkeeren bij

de ontleding een rol kunnen spelen, volgt bijv. uit het feit, dat de

bacteriënkulturen uit de knoUetjes van Plsum sativum en Trifolium

het indican ontleden terwijl dit niet geschiedt door de bacteroiden der

knolletjes dezer planten. Ook naverwante soorten kunnen zich verschil-

lend gedragen, zoo ontleedt Bacillus ornithopodis, uit de knolletjes van

Ornithopiis sativus^ in het geheel niet, en onder de nielkzuurfermenten

zag ik krachtige ontleding door de staafvormige fermenten der

gistingsindustrie {Ladobader longus) en geen ontleding door de zuivel-

diplokokken en streptokokken (L. ladls). De gemakkelijkheid en

de buitengewone overzichtelijkheid der reactie, maken deze verschil-

lende verhoudingen aanbevelenswaardig voor verder onderzoek.

De splitsing van het indican door mikroben geschiedt, even als

in de indigoplanten zelve, hetzij katabolistisch, d.i. door de direkte

fermentwerking van het levend protoplasma op het indican, of door

specifieke indigoenzymen. De in het eerste geval verkeerende vormen

ontleden het indican dientengevolge alleen in levenden toestand ^),

die van het tweede geval zoowel levend als dood. De proef welke

daarover beslist kan als volgt worden ingericht.

Van een kuituur op vasten voedingsbodem bij overvloedige lucht-

toetreding ontwikkeld, wordt materiaal op een giasplaatje gebracht

en op zoodanige wijze gedood, dat eventueel aanwezig enzym onbe-

schadigd blijft. Dit kan geschieden door overgieting van een

klomp materiaal met sterken alkohol, waaronder de (sporen-vrije)

mikroben, om zeker gedood te worden, minstens 24 uur moeten

ondergedompeld blijven, of door blootstelling aan aether, alkohol- of

chloroformdamp ^). In het laatste geval wordt het mikrobenmateriaal

in een glasdoos naast een schaaltje met bijv. chloroform geplaatst,

wmirbij gist, schimmels eii de meeste bacteriën reeds na Vs ^ 1 ""''

afatcrven, terwijl de in de cellen aanwezige enzymen onaangetast

blijven.

Drengt men een klompje der afgestorven mikrolxMi in een

') De oplimiimt<»mporntiuir «lozer ontlcdiiip; viill, bij <le onderzocblo soorten, sninen

met (Ie opliiiiiimtiMiiiMTHtiiiir vuti dcii groei.

*) In alküholdniiip sterven vele mikroben eerder dnn in Hterkennikobol /.elf, blgkbmir

OMmUI de bwbte wnterontlrokknnd en xoodoende beHehutteiid werkt. Hneteriiliinporcii

vereleelietl om Kedo<Nl te worden nog veel ianji;dii rijder iinv«'rkiii<j. Onder sterken

•tkobol sterven «oinmigc dnarvnn in het gelioel niet.
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indicanoplossing, welke tot een dunne laag is uitgefloten in eon

wit porseleinen schaaltje, dat op water van c.a. 45° C. drijft, dan

zullen alleen die mikroben blauw worden, welke indigoenzym be-

vatten, terwijl de katabolistisch werkende soorten niet tot ontleding:

aanleiding geven. Indien in dit laatste geval niet alle maar wel

de meeste mikroben gedood zijn, dan zal er aanvankelijk geen zicht-

bare ontleding zijn maar deze zal beginnen zoodra de levende individuen

zich genoegzaam vermenigvuldigd hebben, wat tevens een goede

controle op de juistheid der proef is.

De enzymhoudende mikroben kunnen na gedood te zijn gedroogd

on gepoederd worden, en zoodanige preparaten behouden, bij droog

bewaren, langdurig hun werkzaamheid. Wegens de zeer geringe

oplosbaarheid van de indigoenzymen, zoowel in water als in glycerine

en zoutoplossingen, was het niet mogelijk, door uitloogen en preci-

piteeren, uit de „ruw-enzymen" sterkere preparaten te verkrijgen.

Het is gebleken, dat alle onderzochte bacteriën, blastomyceten ^)

en schimmels, welke het indican ontleden, dit niet doen door enzymen

maar door katabolisme, terwijl onder de alkoholgisten beide gevallen

voorkomen. Zoo wordt indican katabolistisch ontleed door Saccharomyces

ludwigi en Monilia candida, terwijl Saccharomyces sphaericus ^), S.

apiciilatus, S.muciparus'^)en S.tyrocola*) indigoenzym bevatten. Een
dezer enzymen, nl. dat van de azijnaethergist, dat het sterkst werkt

van allo, zal beneden nader besproken worden. Hier wil ik er op

wijzen, dat de indigoenzymen alleen dan in de gistcellen ontstaan,

wanneer zij op vasten voedingsbodem, bijv. op wort-gelatine bij over-

vloedige luchttoctreding gekweekt worden. In voedingsvloeistoffen,

zelfs bij luchtdoorvoer gekweekt, brengen zij geen of slechts sporen

van indigoenzym voort.

Het door de meeste schimmels en gistsoorten bij de indicanont-

leding gevormde indigoblauw, zit voor hot grootste deel binnen in

het protoplasma, wat reeds door den Heer MoLiscii is beschreven

en afgebeeld, maar in die gevallen waarin de ontleding zeer krachtig

') Blastomyceten hebben de gedaante van gistcellen maar maken geen alkohol.

Hiertoe behooren bijv. de roode gisten, Blastomyces (jluthns, B. roseus, B. gramtlosm
(welke laatste zich met J sterk blauw kleurt) en die alle indican krachtig ontleden.

2) Onder deze, door Nageli opgestelden naam, heb ik de verschillende vormen van

azijnaethergist vereenigd (Handelingen óe Natuur- en Geneeskundig Congres te

Amsterdam, 1895, pag. 301).

') Dezen naam geef ik aan een in persgist algemeen voorkomende saccharose-gist,

welke mnltose niet vergist.

*) S. tyrocola is een lactosegist, welke niet zeldzaam is in Edammer kaas I)e

kuituren daarvan op wort-gelatine zyn somtyds rosé gekleurd.
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IS, zooals bij vele bacteriën, stroomt het indoxyl naar buiten en zei

zich ook buiten de cel, als korrels van indigoblauw af.

5. Indlgofermentatie door Aërohadcr.

Wanneer men een decoct van Tndigofera of Polygonum met tuin-

aardo, grachtwater of modder infecteert en bij 28° C. plaatst, ont-

wikkelt zich daarin, onder sterke indigovorming, een rijke bacteriën-

flora, waaronder de gewone gistingsbacteriën, welke ik onlangs in

het geslacht Ai'robacter heb vereenigd i), een hoofdrol spelen. De

eerste die daarop gewezen heeft is Alvarez geweest, maar hij ging

te ver, door aan te nemen dat er specifieke bacteriën der indigo-

fermentatie bestaan ^). Door overbrenging van een droppel der eerste

ruwe gisting in een tweede hoeveelheid decoct en zoo vervolgens,

komt men tot ophooping, soms zelfs tot reinkultuur van Al'rohacter ^).

Bij uitzaaiing der Ah'ohader-g\%tmgex\^ op indican-gelatine, kleuren

zich echter niet alleen de ylëro6«der-koloniën, maar ook die van

allerlei andere bacteriën, diep blauw door indigo. Toch laten zich

daaronder meestal de yi /roiac/er-soorten reeds door hun aantal her-

kennen. Maar de meest karakteristieke eigenschap van A''robader

bestaat in het gistingsvermogen en de temporaire anaërobiose, waardoor

de indicansplitsing en de gisting van de daarbij vrij komende suiker,

ook bij tijdelijke luchtafsluiting doorgaat, hetgeen bij de aëroben

niet liet geval is, en daarop berust het verdringen van de laatste

door Ai'rohador in de vloeistofkiilturen, alsmede het overwegende

aandeel, juist van deze bacteriën, bij de indicansplitsing bij de spon-

tinc indigofermentatie. In reinkulturen kan deze splitsing evengoed,

al is het ook langzamer, door allerlei gewone aëroben tot stand komen.

De indicanontleding geschiedt door Acrobader^ evenals bij allo

andere daarop' onderzochte bacteriën katabolistisch, zoodat de doode

bacteriën werkeloos zijn en indigoenzym daaruit niet kan worden

afjjcschciden. De optimumtempcratuur voor de ontleding valt samen

met die voor den groei en is bijv., voor een uit melk geïsoleerde

varitUcit van A. ahogenes^ 28° Q.

Het aantal Ah'ohader-yovïwüw^ dat bij de uitzaaiing uit d(Mlecocten

*) CentrnlbliiU fiir Booteriolo^e. 2e Abt. M. G N». 7. 1900.

*) ConptM reiKliis. T. 105, pa». 2S7, 1887.

) In vele nmlfre plntiteninriiHiofi, niet uit indi^jplimlon vorkro^oii, s<''""li '•"<'' "\''''''-

getis volkomen lietxelfde. De kroclitigate /lfrohartfir'iX\^i\\\\t,fi\\ verkrgi^t www door

rognnMl tot een ilikko brei mei wnlcr te metiKnii en l)ij 28° (!. to |ilniitH(Mi. ItccJ»

MWehHgt nrtn begint daiirin de oiiiwikkf^lin^ vim kool/.iiiiriüi waters tol', door do in nictd

aoott ootbrakfnde /tfrotacter'uoorlen, die nnnvnnkclyk alle andere bacteriön verdringen.
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vcrkregon wordt, is zeer groot, maar kan tot drie t. a p. door mij

bcs(?hreveii hoofdsoorten gebracht worden, nl. Aërobuctei' ui'rogenes^

A. coli en A. Uquefaciens^ alle door vele variëteiten vertegenwoordigd

en door overgangen verbonden. Niet alle variëteiten werken

even sterk. Zoo is onder de colivormen, welke meerendeels zeer

krachtig ontleden, de variëteit A. coli var. commune^ uit het darm-

kanaal of uit faeces geïsoleerd, zeer zwak of in 't geheel niet werk-

zaam en daaraan herkenbaar.

De produkten der ontleding van het indican door Aërobacter (en

door de bacteiiën in het algemeen) zijn dezelfde als bij de enzymwerking:

indoxyl en glukose. Brengt men een indicanhoudende voedings vloeistof,

bijv. decoct van indigoplanten, of vleeschwater of gistwater met indican,

in een gistingskolfje en infecteert met Aërobacter^ dan vormt zich

in het open been indigo-blauw, terwijl in het gesloten been koolzuur en

waterstof ontstaat uit de glukose van het indican ^), en indoxyl dat

daarin langen tijd onveranderd blijft.

Naarmate de oxydatie van het indoxyl langzamer geschiedt, ont-

staat daaruit, evenals bij de indicansplitsing door enzymen en zuren

meer indigorood, en daar het niet mogelijk is het proces door bac-

teriën zoo snel te doen geschieden als langs de beide andere wegen,

is de indigorood vorming in dit geval het grootste. Daar het bovendien

moeielijk of onuitvoerbaar is het gevormde indigoblauw van de bac-

teriëulichamen te scheiden, kan ook om deze reden door bacteriën

slechts een onzuiver indigopreparaat verkregen worden.

Bij den groei van Aërobacter in plantenextracten, in het bijzonder

in die van de indigoplanten, wordt de reactie eerst zwak zuur, Liter

zwak alkalisch door de vorming van vrij alkali. Ook dit is nadeelig voor

de vorming van indigoblauw, want in de zure oplossingen oxydeert het

indoxyl zeer langzaam, waarbij weer veel indigorood ontstaat, en gaat

tevens een deel van het indoxyl op andere wijze verloren.

Interessant is de invloed van verschillendö suikers op de indican-

ontleding door Aërobacter. De Heer van Hasselt bevond, dat reeds

V2 pCt. glukose zoowel in vloeistofkuituren als bij gelatine-proeven

de ontleding tegengaat, terwijl zeer veel grootere hoeveelheden

van rietsuiker, maltose en laktose geheel zonder, van levulose

slechts van zeer geringen invloed zijn. Blijkbaar werkt dezelfde

suiker, die bij de splitsing ontstaat deze splitsing tegen, terwijl andere

^) Dat de gasoutwikkeling uit de suiker van het iudican en niet uit reeds in de

decocten of iudicanpreparaten aanwezige vrije suiker plaats vindt, blijkt uit het feit,

dat deze gasontwikkeling niet verandert, wanneer in de vloeistoften vooraf door zuivere

biergist (waardoor indican niet wordt aangetast) alle vrije suiker is weggenomen.
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suikere dit in veel mindere mate of in het geheel niet doen. Op deze

regel maakt echter de mannose een uitzondering, want daardoor wordt

de indicanontleding op dezelfde wijze tegengegaan als door de glukose.

Deze tegenwerkende invloed geeft dus wel een gedeeltelijk maar geen

volledig antwoord op de vraag naar den aard van de suiker, die

door bacteriën uit het glukosid wordt afgesplitst ^).

Er zijn echter Aërobader-Yovmen die bij gistingsproeven uit glukose

en mannose ongelijke hoeveelheden koolzuur en waterstof voortbrengen

en daarmede laat zich aantoonen, dat de suiker uit indican gevormd

alleen glukose zijn kan.

Ook de nitraten bezitten een opmerkelijken tegenwerkenden invloed

op de indigovorming door Aërohader. Kalisalpeter is reeds actief

bij 1/20 pCt., hetgeen geheel overeenstemt met de belemmering van

de gisting door dit zout, en waarop het gebruik daarvan in de zuivel-

industrie berust om een der belangrijkste kaasgebreken, de „rijzing",

te voorkomen.

6. Indicanontleding door de Indigoenzymen.

De iiidigoenzymen, bereid uit Indigofera leptostachya^ Polygonam

tindorium^ Phajus grandifloruSj azijnaethergist {Saccharomyces

sphaericus), en emulsine uit zoete amandelen, zijn met elkander ver-

geleken wat betreft de intensiteit hunner inwerking op indican bij

verschillende temperatuur, waarbij belangrijke verschillen zijn ge-

vonden. Er is geen tweede groep van enzymen bekend, die zü(i gemak-

kelijk en met zooveel zekerheid tot de bepaling dezer verhoudingen

aanleiding geeft als juist die der indigoenzymen.

De proeven werden op de volgende wijze ingericht. Yan oplossingen

van omstreeks 0.5 pCt. indican ^) werden 10 cc. in gelijke, voor het

doel uitgezochte reageerbuizen gedaan. Kadat deze buizen in groote,

als waterbad met thermoregulateur en thermometer ingerichte beker-

glnzcn op de verlangde temperatuur waren verwarmd, werd het

enzym toegevoegd en de temperatuur verder constant gehouden.

Na een paar uur werden de buizen uit het bad genomen, alkalisch

gemaakt on het indoxyl door sterk schudden geoxydeerd en daarna

aangezuurd, waardoor een zeer fijn, gelijkmatig verdeeld, zuiver blauw

precipitaat van indigoblauw wordt verkregen, dat toelaat de inten-

*) De Heer van liAfSiLT bereidde uit do indicansuikor hul ot<ii/,üti uu vond, na

omkritbiUiMeren uit alkohol, liet smeltpunt by 1U6° h 199° C, dus luigenuni^^ ^'('lü^

Mn dtt van glnkoanon, dat H)i° u 206" i». Mmir ook het smeltpnnt van \wi

mnnwoewon is omatreelu even groot.

*) Sterkere oploetingen geven geen nauwkeuriger resultaten.
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siteit der inwerking met vrij groote nauwkeurigheid colorimetriDeh

vast te stellen.

Het bleek geheel onverschillig te zijn of bij deze proeven het

indican van IndUjofera of van Pohjijonum gebruikt wordt, blijkbaar

is het in beide planten hetzelfde.

Wel moet nauwkeurig rekening worden gehouden met den graad

van aciditeit der indieanoplosbingen. De gunstigste enzymwerking

bleek plaats te hebbeu bij een zuurgehalte van circa 0.5 cc. nor-

maalzuur per 100 cc. vloeistof. Een vermeerdering van het zuur

tot 2 cc. vertraagt de reactie belangrijk ; evenzoo de toevoeging

van alkali tot zwak alkalisch. Zure zouten, zooals kaliumbioxalaat

en kaliumbiphosphaat, werken op dezelfde wijze als vrije zuren.

De hoeveelheden der voor de proeven gebruikte enzymen

bedroegen 2 tot 60 milligram fijn gepoederd ruw enzym per 10 cc.

der oplossing van ^2 P^^* indican.

Allereerst werd nu vastgesteld bij welke maximumtemperatuur

de werking der enzymen geheel ophoudt, dat wil zeggen, waarbij de

enzymen bijna plotseling vernietigd worden. Bij Indigofera ligt

dit maximum bij 75° C, maar bij het gebruik van veel meer

enzym was nog een zwakke werking bij 78* C. op te merken

die echter bij 80° C. geheel ophield. Bij Po/y^/owwm ligt de maximum-
temperatuur bij 55° C, en bij groote hoeveelheden was bij 60° C.

nog een zeer zwakke werking bemerkbaar. Voor deze bepaling

waren de buizen geplaatst, voor Indigofera op 72''.5, 75°, 78** en

80° C, voor PoUjgonum bij 52°.5, 55°, 58° en 60° C. Bij beide

enzymen neemt de werking bij temperatuurstijging nabij het maximum
zeer snel af. Op overeenkomstige wijze werden als maximumtempe-

raturen gevonden: voor Saccharormjces sphaericus omstreeks 60° C,
voor Phajus grandiflorus 67° en voor emulsine 70° C.

Daarna werden de optimumtemperaturen voor de enzym-werking

vastgesteld, voor Indigofera door tusschen 55° en 65° de intensiteit

der indigovorming, voor alle temperaturen met 2° C. opklimmende te

zoeken. De sterkste omzetting werd gevonden bij 61° C, zoowel

wanneer het ruwe gepoederde enzym gebruikt werd als voor een

enzymoplossing in 10 pCt. keukenzout. Veranderingen in den graad

van alkaliteit of aciditeit, binnen de enge grenzen waartusschen

de enzymwerkingen mogelijk zijn, verplaatsen de optimumtemperatuur

der werking slechts zeer weinig ^). Een temperatuurverschil van

') De Heer van Delden vond bij toevoeging van zuur zoowel bij Indigofera als

Polygouum een stijging van 1° in 't optimum, die echter verdween, wanneer de ge-

bruikte oplossingen van ruwindicun met een gelijk volume water verdund werden

en dan, vóór de enzyratoevoeging, weer op het zelfde zuur werden gebracht.
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1° C. was allecMi tusschen 61° en 62° waar te nemen; bij 62° C.

was de ontleding zeker iets zwakker, maar tusschen 60° en 61° C.

bestond twijfel. Bij lagere temperaturen kon eerst bij 2° verschil

duidelijk onderscheid in de intensiteit der ontleding worden gezien.

Het Polijgonum-enzym op dezelfde wijzo onderzocht tusschen 35°

en 45° C, geeft de sterkste indigovorming bij 42° C, met een snelle

afneming in de werking daarboven, langzaam daar beneden.

Voor de azijn aethergist ligt het optimum bij 44°, voor Phajus bij

53° C. en voor de emulsine bij 55° C. i).

Vooral bij de emulsine is de intensiteit der inwerking zwak, en

naarmate deze geringer is, is het des te moeielijker het temperatuur-

optimum nauwkeurig te bepalen, zooals blijkt uit het verloop der'

kromme in de graphische voorstelling hieronder.

Voor het nauwkeurig bepalen van de gedaante der kromme, die

het verband tusschen de ontleding en de temperatuur meer in het'

algemeen aangeeft, werden door vergelijkende proeven temperaturen

beneden en boven het optimum opgezocht, waarbij de hoeveelheid

gevormde indigo, na één uur inwerking, juist gelijk was. In een

coördinatenstelsel met de temperaturen als abscissen en de intensi-

teit der ontleding als ordinaten, bezitten deze punten dan gelijke

ordinaten, en door de bepaling van eenige dergelijke paren wordt

de geheele vorm der kromme ongeveer bekend.

De beschouwing der op die wijze gevonden en hierbij afgebeelde

kromme lijnen leert, dat de afneming der werking boven het

1. Indigofcru.

2. Phajit8.

8. Polygonum.

i. fkiccharomyces

sphaeriau).

5. KmuUiine.
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optimum veel sneller is daa de stijging daar beneden, en dat deze

laatste stijging niet evenredig is met de temperatuur. De kromme

van het Polygonum-euzym is ongeveer gelijkvormig met die van

het veel sterkere enzym van Indigofera, maar bij O"* C. snijden zij

eikander, zoodat bij nog lagere temperatuur de intensiteit der werking

wordt omgekeerd.

Bij dezelfde temperatuur geschiedt de indicanontleding door de

verschillende enzymen met zeer ongelijke intensiteit. Verhoudings-

getallen daartusschen werden op de volgende wijze beptiald. Bij de

proefneming, vroeger beschreven, werd aan de 10 cc. der indican-

oplossing zooveel van de te vergelijken enzymen toegevoegd, dat bij

de optimumtemperaturen inwerkingen van gelijke intensiteit werden

waargenomen. Dit bleek het geval te zijn, wanneer gebruikt werden

de volgende hoeveelheden ruw-enzym in milligrammen : Imliijofera 5,

Fohjgomim 20, Saccharoimjces sphaericua 40, emulsine 100, welke

getallen zich verhouden als 1 : 4 : 8 : 20. Werden al deze hoe-

veelheden verdubbeld of tot de helft verminderd, dan ondergingen

de verhoudingen geen verandering. Uit deze getallen volgt dus, dat

de intensiteit der ontleding voor de verschillende enzymen aldus

wordt uitgedrukt: Indigofcra 20, Pohjgonum 5, Azijnaethergist 2 5,

emulsine 1. In de graphische voorstelling is de grootte der ordina-

ten met deze verhoudingsgetallen evenredig genomen.

Het groote verschil in de intensiteit der werking blijkt ook nog

daaruit, dat voor het duidelijk zichtbaar worden der indigovorming

in 10 cc. der indicanoplossing, van de verschillende enzymen minstens

vereischt worden 2 milligrammen enzym van Indigofera^ 20 van

PolygoHum en van azijnaethergist, en 60 van emulsine.

BESLUIT.

De splitsing van het indican door de cel kan op twee wijzen

geschieden: door de directe fermentwerking van het levend proto-

plasma zelf (katabolistisch) en door enzymen.

Alle onderzochte bacteriën, die op indican inwerken, splitsen kata-

bolistisch en zijn dus in doodon toestand onwerkzaam. De belang-

rijkste daaronder zijn de gewone gistingsbacteriën (^Aërobader) van
suikerhoudende planteninfusies.

Alle indicanplanten en eenige soorten van alkoholgist bevatten

indigoenzymen, zij kunnen het indican dus ook nog in dooden toe-

stand ontleden. De indigoenzyiiien ontstaan alleen bij zeer rijke

toetreding van lucht. Een vijftal dezer enzymen van verschillenden

oorsprong, bleken specifiek verschillend te zijn, met temperatuuroptima

40
Verslageu der Afdccling Natuurk. JDl. VlU. A". 1899/1900.
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van 61' (IncUgofera)^ bh" (emulsine), 53° (Phajus), 44° (azijnaethor-

gist) en 42° {Polygonum). Van alle wordt de werking door vrij zuur

tot een bedrag van 0.5 cc. normaal per 100 cc. der gebruikte indican-

oplossing begunstigd, meer zuur, evenals alkali, werkt tegen.

Indigofera ontleedt het indican alleen door enzymwerking; bij

Polygonum tinctorhim en Phajus grandiflorus wordt het indican ge-

deeltelijk door katabolisme ontleed, anderdeels door enzymen.

In de bladen van Phajus grandiflorus komt het indican voor in

het kleurloos protoplasma van mesophyll en epidermis; liet indigo-

enzym uitsluitend in de bladgroeukorrels.

Scheikunde. — De Heer Hoogewerff biedt aan eene Mededeeling

van den Heer J. J. Hazkwinkel, Technoloog Directeur v. h.

proefstation voor Indigo te Klaten (Java). „ Het indican — zijne

splitsing en het daarbij loerkzame enzymy

De volgende onderzoekingen werden door mij in 't jaar 1898

verricht en wel in November van dat jaar. Nadat dit onderzoek

afgesloten was, bracht de mail mij de verhandeling van Marchlewski ^j.

In 't laatst van November bogat' ik mij naar Buitenzorg om met

Dr. VAN RomburgH deze onderzoekingen te bespreken.

Ik meende aanvankelijk dat het van belang was voor de Java-

indigo-cultuur de resultaten van mijn onderzoek ter wille van de

technische consequenties geheim te houden. Uit mijne correspondentie

met Prof. Beyerinck bleek mij echter, dat ook ZlJGel. zich met

de studie van het indican bezighield en in vele opzichten tot dezelfde

conclusies was gekomen als ik en dus geheimhouding onmogelijk

was. Ik wensch daarom tot publicatie ovei' te gaan.

Ook de Jleer VAN UoMUUKCiii iieeft zich met iiidican-onderzoekingen

beziggehouden en het toeval wilde, dat ook deze onderzoeker, onbe-

kend met mijn arbeid, gelijk ik met den zijne, resultaten vond, die

met de mijne overeenkwamen. Van wat door hem werd gevonden,

is dan ook in 't volg(!nde sprake.

Indiiui men uit bladeren van Indigofera leptostachya het sap ge-

wint op xoodamige wijze, dat van mogelijke enzymwerkingon geen É
Hpruke kan zijn, dus door uitkoken met water of uitstampen met

en/ymgifteii (verzadigd kalkwatcu', sublimaatopl. enz.) krijgt men

L'cno vloeistof, welke, mits hanj reactie niet te zuur is, volkuinen

houtlbiiar is, en eene stof in oplossing bevat, welke indigo kan leveren.

Dat flev:e stof indigo kun leverren, blijkt op 1 wijzcni.

*) CbMi. CratrilbUtt 18»6. 11. p. 208.
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P. door zuurmaken on voorzichtig toevoegen van ferriehloriJe,

of door toepassing van andere geschikte oxydatiemiddelen.

2^. door inwerking van een enzym, in de indigoplant aanwezig.

3°. door inwerking van enzymen, niet afkomstig van de indigoplant.

4^ door inwerking van verschillende bacteriën.

Dit enzym sub. 2 werd bereid door versche indigobladeren met

sterken alcohol fijn te wrijven, de vloeistof met de handen uit te

persen, de rest nog eens met alcohol fijn te wrijven, weer uit te

persen, en nu tusschen filtreerpapier in een copiëerpers goed droog

af te persen en in de zon te laten drogen. Het droge product werd

fijn gepoederd en gezeefd. — Door dit poeder langdurig onder

alcohol te laten staan, kan men het volkomen wit krijgen.

Het werkzame bestanddeel is eenigszins oplosbaar in water, veel

sterker echter in 10 pCt. keukenzoutoplossing ^). Indien ik nu die

bladresten of de daaruit bereide oplossing liet inwerken op de vloei-

stof uit indigobladeren verkregen door uitkoken met water, dan wel

door uitstampen met kalkmelk of kalkwater en neutralisatie na voor-

afgaande filtreering, dan nam ik het volgende waar:

1°. Na eenige minuten verkleurde de vloeistof en gaf een weinig

indigo.

2°. Bij alcalisch maken en lucht doorleiden was de indigovorraing

veel sterker.

3". Het rcduceerend vermogen der vloeistof, verkregen dooroxy-

deeren met lucht en affiltreeren der gevormde indigo, t. o. van

Fehling's proefvocht, was veel grooter dan dat van de vloeistof

vóór dat de bladresten hadden ingewerkt.

4°. De vloeistof begon na eenige inwerking te iluoresceeren. Dit

verschijnsel was duidelijker waar te nemen, indien de werking

geschiedde onder inleiding van koolzuur. Hierbij bleef indigovorming

gedurende de werking uit.

50. Met aether en chloroform liet zich de stof, welke oorzaak

was der indigovorming uitschudden^).

6*^. Zij was identiek met de stof, welke in het fermenteerwater

na afloop der technische z.g. fermentatie aanwezig was.

1) Dr, VAN KoMJiURUii bracht mij een bezoek op 't laboratorium, terwijl ik met
deze proeven bezig was, en toen bleek, dat ook hij, alhoewel op eene eenigszins

andere wijze, werkzame bladresten, op eene uit indigobladeren bereide vloeistof had
laten inwerken, en daarbij de stof, die bij de gewone technische fermentatie zich

vormt, had zien optreden. Onafhankelijk van elkaar, hebben wij dus beide den grond-
slag van dit onderzoek gevonden.

^) Dr. VAN EoMBURGii was de eerste, die constateerde, dat de indigoleverende stof,

in de z.g. fermenteervloeistof aanwezig.jzich met chloroform of aether laat uitschudden.

40*
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70. De werking werd door tal van euzymgiften vernietigd.

8®. Toevoeging van alkohol tot eene zekere concentratie was

bereikt, hield alle werking tegen. Verdunning met water, riep haar

weder te vooi-schijn.

9^. Verhitting boven bepaalde temperatuur vernietigde de wer-

king definitief.

10^. Afkoeling beneden een bepaalde temperatuur hield de wer-

king tegen, zoo lang die temperatuur bestond.

De waiirneraingen sub. 3, 7, 8, 9 en 10, alsmede de oplosbaarheid

van het agens in keukenzout en glycerine stellen wel buiten twijfel,

dat we hier te doen hebben met een enzym.

In overeenstemming daarmede vond ik, dat emulsine volkomen

gelijke werking op dezelfde vloeistof uitoefent. Die laatste proef-

neming werd op raad van Dr. van Romburgh genomen.

Diiar het enzym van het emulsine kan verschillen, noem ik het

voorloopig indimulsine. Dit indimulsine werkt niet beneden 5° C.

In drogen toestand wordt het, bij hoogere temperaturen langzaam

onwerkzaam, zoodat het, na ^'2 uur op 125° C. te zijn gehouden,

nog niet geheel vernietigd is. Tusschen 88° en 92° C. wordt de keuken-

zoutoplossing van het enzym geheel onwerkzaam.

In eene oplossing, die 10 vol. pCt. alcohol bevat, is geene groote

storing waar te nemen. Bij. aanwezigheid van 25 pCt. blijft alle

werking uit. Verschillende andere enzyragiften, als sublimaat, koper-

sulfaat, loodacetaat, alcaliën, zuren, zwaveligzuur, verhinderen tijde-

lijk of definitief geheel of gedeeltelijk de enzymwerking, naar gelang

van {lard en hoeveelheid.

De enzymoplossing in keukenzout werd bereid door gedurende 20

minuten, 1 deel bladresten te schudden met 20 deelen 10 pCt.

kcukenzoutoplossing.

Er is dus geen twijfel over of (h\ beschreven werking is eene

enzymwerking, en wel eene, die analoog of identiek is aan de wer-

king van 't emulsine.

Een gevolg van deze conclusie is, dat de stof, die onder den invloed

van het enzym ontleed wordt o,aii glucosid is. Want:
1®. De stof wonlt ontlcMid (gcisplitst) door (Mizyinen.

2^. Een dier eiizynuui is lu.'t cinulsiiic, waarvan volkoincii nauw-
keurig bewezen is. dat het een ghn^osidsplitsend enzym is.

.'{•. Deze splitsing gjuit geptuird met een sterke veigrooting van

hut roduceorend vermogen, t. o. van suikcMproefvocht.

4*. Bij iiiwiTkiiig van zuren vormt zich dextrose ')•

•) v,\R \AH}Kr.nr.H Caupaokk, LnudwirtMchuftliclie Versuclittitionen, Hnd. t5 pg. 193 e.v.
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Ofschoon het glucosid in quaestie eigenschappen bezit, die afwij-

ken van die, welke, in de literatuur tot nu toe aan het indican

werden toegeschreven, meen ik toch, dat het aanbeveling verdient,

het glucosid dien naam te blijven geven.

Hoewel ik nog niet den tijd had proeven te doen ter afschei-

ding van het indican , kunnen toch reeds enkele eigenschappen

worden vastgesteld.

1°. Met zure oxydatiemiddelen gaat het over in indigo, die bij

overmaat van het gebruikte oxydatiemiddel verder geoxydeerd wordt.

20. Het is oplosbaar in alcohol, doch niet in aether en laat zich

met aether noch uit neutrale, noch uit zure oplossingen uitschudden.

3°. Het is onbepaald houdbaar, mits steriel gehouden.

4^. Het is bestand tegen kookhitte.

b^. Het is zeer bestendig tegen alcalii'u in tamelijk sterke con-

centratie en bij niet te hooge temperatuur.

6°. Het vormt met geconcentreerde zuren, mits deze niet in

overmaat aanwezig zijn, vooral bij verhitting, roode producten. ')

7". Overmaat ferrichloridi? ontleedt bij eenig staan het indican

volkomen, zonder vorming van indigo.

8**. Indican ontleedt eene ammoniakale zilveroplossing reeds in

de koude onder afscheiding van zilver.

De eigenscliajt sub 1 bedoeld geeft verschillende middelen aan

de hand om het rendement aan indigo uit een gegeven indican-

oplossing te bepalen.

Mijn eerste beslissende proef was een oxydatie van gelijke hoe-

veelheden indicanoplossing met verschillende hoeveelheden oxydatie

middel (5 KBr + KBrOa) en het brengen der gevonden resultaten

in graphische voorstelling. Zij toonden aan, dat het blad (loof zonder

stengels) ± 0.60 pCt. indigoblauw kan leveren of de plant (bevat-

tende ± 50 pCt. blad) 0.30 pCt.

Andere meer eenvoudige analyse-methoden moet ik ter wille van

de technische consequenties voorloopig nog geheim houden.

Eene nadere studie van het product, heticelk hij de fermentatie

in H groot, zoowel als bij de inwerking van het enzym, op eene

indicanoplossing ontstaat en dat bij oxydatie indigo levert, leerde mij

dat dit product indoxijl is. ^)

') De kennis dezer producten zal natuurlijk van 't grootste l)elang zijn voor de
kennis van het z. g. indigorood in de natuurindigo aanwezig.

2) Zeer interessant is het feit, dat Baumann en ïiemann dit reeds eenio-szins

hebben vermoed. Zij schreven reeds in 1879 Ber. d. D. Chem. Gesell. 12 u. 1103:
Beziiglich des PHanzenindicans wird es nicht uninterressant sein zu ermitteln, ob in

deraselben als Paurling Indoxyl oder Indigweiss, welche beide leicht in Indigo über-
gehen, vorkommt, und ob das im rohen Indigo enthaltene ludigroth in naher Be-
ziehung zu dein Indoxylcondensatlonsproducte steht oder gar diiiuit ideutisch ist.
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Het bleek mij toch, dat de stof, waaruit door oxydatic de indigo

ontstaat, zoowel bij de technische fermenteering als bij de beschre-

ven enzymwerking :

1°. In zuren oplosbaar is.

2°. In water, chloroform en aether oplosbaar is.

3*^. Sterk fluoresceert.

4°. Aan de lucht in vloeistoffen met zure reactie zeer langzaam

indigo vormt. In alcalisch reageerende snel.

50. Bij koken met zuur onder optreden van een prikkelende reuk

overgaat in een roode stof.

60. Dat toevoeging van kleine hoeveelheden FeCls bij de zwak

zure oplossing de indigovorming sterk bevordert.

7®. Dat die stof onder den invloed van in de plant aanwezige

stoffen verloren kan gaan, d. w. z. hare eigenschappen zoodanig

wijzigen, dat zij geen indigo meer voortbrengt. Dit eischt ecnige

nadere toelichting.

Ik bereidde eene alcoholische oplossing, welke men ruw-chloro-

phyll oplossing zou kunnen noemen, op de volgende wijze

:

Indigobladeren werden met 20 procentige alcohol uitgestampt of

fijngewreven. Hierdoor werd bij voldoende snel werken nagenoeg

alle enzymwerking gecoupeerd. Het troebele sap werd gefiltreerd,

de rest op 't filter werd in water opgenomen, weer gefiltreerd, en

nu met alcohol uitgetrokken.

Deze alcoholische oplossing had nu het vermogen te bewerken,

dat in de fermentatievloeistof geen indigo meer ontstond. Zeer

elegant kan men dit demonstreeren op de volgende wijze

:

Doet men 5 cc. fermentatievloeistof of 5 cc. eener vloeistof ver-

kregen door inwerking van 't indimulsine op de indicanoplossing in

een schudcylinder, en voegt men 50 cc. van die alcoholische oplos-

sing van ruw chlorophyll ^) toe, daarna ammonia en schudt men
nu, zoo laat zich gemakkelijk constateeren, dat er geen spoor indigo-

blauw is gevormd. Door uitschudden met aether kan men het

chlorophyll van do waterige vloeistof scheiden, beide porties filtreeren

en op het filter nazien of er indigo is gevormd, hetgeen dus blijkt

niet het gcvul te zijn.

Doet men echter do proef zoo, dat eerst do ammonia wordt toege-

voegd, daarna geschud ter oxydatic en nu do (^hlorophylloplossing,

dan vormt zich wid indigoblauw.

8°. Dat by staan buiten afsluiting van de lucht, zoowel iu zure

?) Mei deie uitdrukkinj^ bedoel ik nntnurlyk niet, dut het uliluiopliyll /.olvo do

b«iobr«von werking uituefent.
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als in alcalische reageerende oplossing de stof verharst tot roode

producten (vide noot hieronder).

Al deze reacties zijn typische indoxylreacties. Ter meerdere zeker-

heid bereidde ik indoxyl, waartoe ik de gemakkelijke en aangename

methode koos van Heumann en Bachofen i).

Het bleek toen dat eene indoxyloplossing volgens deze methode

bereid, al die verschijnselen gaf welke boven sub. 1—8 zijn genoemd,

speciaal ook de chlorophyllreactie. Men kan /ieli natuurlijk eene

tamelijk zuivere waterige indoxyloplossing maken door uitschudden

van de zure oplossing met aether, afdampen in kouden luchtstroom

en opnemen in water.

Wat mij bij deze bereiding trof is de moeilijkheid eene indoxyl-

oplossing te maken, die in niet-alkalische reactie aan de lucht geen

indigo gaf. Zelfs uitgaande van zeer zuivere indigo, die door subli-

matie gereinigd was, bleek dit onmogelijk. Of het een eigenschap

van het indoxyl is om in zure oplossingen indigo te vormen, al

geschiedt dit dan ook zeer langzaam, dan wel of deze indigovorming

nog te wijten is aan verontreinigingen, kon ik nog niet met zeker-

heid uitmaken. Al is het niet eene eigenschap van het indoxyl

zelf, dan behoeft de indigovorming bij de fermentatievloeistof niet

te verwonderen, daar deze èn eene zeer verontreinigde indoxyloplos-

sing is èn later zal beschreven worden, hoe de reactie dier vloeistof

gedurende de oxydatie verandert ^).

Uit het voorafgaande volgt reeds bijna met zekerheid, dat in de

fermentatievloeistof en in de vloeistof verkregen met enzym en indi-

canoplossing, indoxyl de stof is, welke indigo levert. Bevestigd wordt

dit, waar het mij gelukte uit die vloeistoffen drie typische reactie-

producten van het indoxyl te verkrijgen, t. w.deindigoniden vanisatine,

benzaldehyd en brandigdruivenzuur.

Ik paste deze reacties op de volgende wijze toe. Per 25 cc indi-

canoplossing werd 1 gram bladresten toegevoegd. Dit verdient aanbe-

veling boven het gebruik der enzym-oplossing, daar gedurende de

') Ber. d. D. Chem. Gesell. 26. p. 225.

2) Als een bewijs, hoe zeer de mede in oplossing zijnde stoffen invloed uitoefenen,

kan het volgende merkwaardige verscliijnsel dienen.

Indien men bij eene indoxyloplossing zooveel zwavelzuur voegt tot de vloeistof

tamejijk snel rood wordt, en men voegt bij een deel dezer vloeistof Noj HPO4 in

eenige overmaat, dan vormt de vloeistof, die met het phosphaat voorzien is, tamelijk

snel indigo bij schudden aan de lucht, terwijl die in zwavelzure oplossing geheel of

nagenoeg uitblijft. Toch is de toevoeging van Naj HPO4 gemakkelijk zoo te regelen,

dat de vloeistof zuur blijft reageeren. Mede is zeer merkwaardig dat «ene dergelijke

met NajHP04 behandelde oplossing ook niet de dadelijk te beschrijven isutine-soda

reactie geeft.
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inwerking yan het enzym roode verharsingsproducten zich vormden,

welke door papieren filters niet tegengehouden werden ; die producten

schijnen zich echter aan de bladresten te hechten en zouden anders bij de

reacties, — vooral in verband met het later te bespreken feit, dat

indoxyl onder sommige omstandigheden geen indirubine geeft —
aanleiding kunnen geven tot verkeerde conclusies. Na voldoende

inwerking werd 20 cc. isatine oplossing (isatine tot verzadiging in

50 pCt. alcohol opgelost) en 50 cc.verzadigde Nag COs-oplossing toege-

voegd; of wel een weinig benzaldehyd of brandigdruivenzuur en

per 100 deelen vloeistof 40 deelen zoutzuur S.G. 1.13.

De stoffen, die zich vormden, hadden alle de qualitatieve eigen-

schappen, die in de literatuur aan de drie indigoniden worden

toegeschreven.

Waar dus do eene componente bekend is, de andere al de eigen-

schappen van het indoxyl heeft en geene, welke indoxyl niet bezit,

terwijl de gevormde producten qualitatief volkomen overeenstemmen

met de stoffen, welke zich met de bedoelde reagentia uit indoxyl vormen,

zoo is daarmede bewezen, dat indoxyl de andere componente is.

Elcmentairanalyses der stoffen maakte ik niet, vanwege de uiterst

moeilijke zuivering. Ik acht het bewijs daarenboven met het boven-

staande voldoende geleverd.

Het feit, dat het product der fermentatie indoxyl is, verklaart

tevens de vorming van groote hoeveelheden indigorood bij sommige

wijzen van indigobereiding.

Ik mag nog de aandacht vestigen op de omstandigheid dat bij de

zoogenaamde fermentatie nooit indican in de omgevende vloeistof over-

gaat. Dit was natuurlijk gemakkelijk uit te maken door deze vloeistof

zoo sterk alkalisch te maken, dat alle enzymwerking buitengesloten was,

nu aanwezig indoxyl te oxydeeren door lucht in te leiden en het

filtraat, na neutralisatie, met enzympoeder of oplossing te onderzoeken.

VcrechijnBclen, die ik nog opmerkte en die in het oog moeten

worden gelioudcn bij het reagecrcn op indoxyl zijn de volgende.

Indien men aan eene indicanoplossing een weinig phcnolphtaleïne

en daarna zooveel kalkwater toevoegt tot de oplossing zwak, maar

dui(h*lijk aicalisch reageert, daarop enzym in poedervorm er in brengt,

dan ziet men geleidelijk de roode kleur van het phenolphtahünc

verdwijnen. Dit kan een gevolg zijn van uit de bladrcsteii uitge-

trokken zure Btoflen, vooral wannecu' deze niet volkomen met alcohol

zijn uitgeloogd. ^) Vo(;gt men nu geleidelijk weer kalkwater toe,

•) Zoo garfii 10 jfrnm der lilndreoteii, ondor toevoeging van con woinig (ïliloiüfonn

bQ gewone trmperatiiiir gedurende eenigen tyd met (8t)()ü cc.) water gedigereerd, een

•itniei, hetwelk 2U oo. ver/^digd kiilkwnter tor noutrnliHiitie iioodig liad.
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ZÓÓ, dat de enzymwerkin^ niet geschaad wordt, de reactie echter

alcalisch blijft, dan resulteert een filtraat, hetwelk bij voldoende

eindalcaliteit de isatine- soda-reactie niet geeft, mits men vooraf de

vloeistof niet zuur maakt. Gelijk reeds gezegd is, blijft de isatine-

soda-reactie ook uit bij toevoeging van overmaat Nas HPO4 bij

de zure indoxyloplossing.

Of er nu bij de toevoeging van isatine bij eene zure indoxyl-

oplossing alleen tengevolge dier aciditeit eene condensatieproduct kan

gevormd worden, hetwelk met alcaliën indirubine vormt, dan wel

of de isatine op een mogelijkerwijze bestaande kalk-indoxyl verbinding

niet of anders inwerkt dan op indoxyl is nog eene open vraag.

Wil men zich op eene handige en eenvoudige wijze onafhankelijk

maken van dit verschijnsel, dan kan men dit doen, door toevoeging

van eene flinke hoeveelheid ferrosulfaat, tengevolge waarvan de

eindreactie zwak zuur is, de enzymwerk ing echter niet wordt ge-

hinderd. Door affiltreeren en uittrekken met alcohol krijgt men dan

het indirubine in oplossing. Men moet dan echter het FeS04 ± 20

minuten vooraf op het indican laten inwerken.

Gebruikt men bij deze proef de bladresten zelve en zijn deze

niet al te sterk met alcohol uitgeloogd, dan kan men, nadat de

inwerking is afgeloopcn, alfiltreeren en krijgt men een volkomen

ijzervrij filtraat, indien men eene voldoende hoeveelheid bladresten

heeft gebruikt. Deze toch kunnen 10 h 20 pCt. van hun gewicht

aan FeSO^ binden. Dat het FeS04 "iet reduceerend heeft gewerkt,

blijkt daaruit, dat schuddon met kalkmelk, flltreeren en neutrali-

seeren eene indicanoplossing geeft, welke volkomen identiek is aan

die voor de toevoeging van FeSOi-

Zeer merkwaardig zijn ook nog de variaties in de reactie der fermen-

teervloeistof voor en ni\ de oxydatie. Dr. van Romüuroh beweerde,

dat zij zuur was, de H.H. van Lookeren en van der Veen, dat

zij alcalisch was. Daar echter de eerste de reactie bepaalde onmid-

dellijk na de fermentatie en de beide anderen dit na de oxydatie

deden, ligt hierin een gewichtig onderscheid.

Ook ik vond, dat de vloeistof in 't eerste geval per se zuur was.

De zuur reageerende vloeistof wordt nu met lucht behandeld.

Tengevolge hiervan oxydeert zich eene der in die vloeistof opgeloste

stoffen, het „indoxyl" tot eene tegenover lakmoes volkomen indiffe-

rente stof, „indigo". Nu hangt zeer veel af van de vraag, hoe

gedraagt zich eene zuivere indoxyloplossing t. o. van basen en zuren.

Het is bekend, dat indoxyl zwak zure on zwak basische eigen-

schappen bezit.') Dit werd aangegeven door A. v. Baeyer die deze

') Ber. ' B Chcm. Gesel). U p. 1744.



( 598
)

zwak zure en zwak basische eigenschappen constateerde aan indoxyl,

bereid uit indoxylzuur, vermoedelijk dus een zeer zuiver product.

Denkt men zich nu het indoxyl voor een deel aan kalk gebonden,

dan moet dus door de oxydatie vermindering van aciditeit optreden.

Evenzeer moet de aciditeit verminderen, door vermindering van

het vrije COg, hetwelk bij de technische oxydatie, zoowel als bij die

op 't laboratorium voor een groot deel wordt uitgedreven. Dit ver-

klaart dan volkomen den achteruitgang in aciditeit, respectieve over-

gang tot alcaliteit.

Ten slotte wensch ik nog de aandacht te vestigen op het volgende

punt. Indien men zich eene indicanoplossing bereidt door uitstampen

met kalkwater, de verkregen oplossing volkomen neutraliseert en

glashelder affiltreert en bij die oplossing voegt eene volkomen neu-

trale enzymoplossing, dan i-esulteert, na inwerking van deze laatste,

eene indoxyloplossing, die geenc indirubine geeft met isatine en soda.

Oxydeert men in CO2 vrijen luchtstroom, dan is het filtraat duidelijk

alcalisch. 't "Wordt dus waarschijnlijk, dat het indican eene zout-

achtige, neutraal reageerende kalkverbinding vormt, welke evenzeer

als het vrije indican door 't indimulsinc wordt ontleed (eenigszins

analoog aan 't myronzuur en 't myronzuurkalium).

Klaten (Java), Jan. 1900.

Scheikunde. — De heer Hoooewerfp doet eene mededeeling, ook

namens den Heer II. ter Meülen, getiteld : „ Bijdrage tot

de kennis van het indican,^^

Door de waarnemingen, die in den laatsten tijd door Beyerinck ^)

en 1ÏAZEWINKEL ^) Omtrent het indican zijn gedaan, is aangetoond,

dat deze stof niet de gemakkelijke ontlecdbaarhcid bezit, die haar

vroeger werd toegeschreven 3), tengevolge waarvan zij reeds bij de

indamping harer waterige oplossing zou ontleed worden
; maar dat

haar daarentegen, mits gehouden buiten de inwerking van enzymen

en van zuren, een vrij groote bestendigheid eigen is, zoodat waterige

oplossingen van indican uit Indigofera leptostachya en Polygonum

tinctorium door „dccoctio" bereid bij het tot droog indampon „ruw

indican" in^ vasten toestand opleveren *).

») Verslag v. d. Verf?, d. Ak. v. WetenBch. Wis- en Nntmnk. Afd. Sept. 1899 p. 01.

*) Zia (Ie voonifgtuindo mododceling.

Ó SciiuKCK Phil. Mng. [\] X p. 7a en [4J XV \u 2'.), 117, IS.'J.

*) HKrBtINüK 1. C. ]). Uj,
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Het lag voor de hand, dat deze belangrijke waarnemingen er toe

uitlokten om te pogen het indican in zuiveren toestand te verkrijgen

en de samenstelling van het indican vast te stellen. De formule

CgoHsiNOjy toch, door Schünck i) afgeleid uit zijne in menig opzicht

zeer verdienstelijke onderzoekfngen, berust niet op de analyse van

het vrije indican, maar op de analyse van loodverbindingen uit

weede-extract verkregen, en is niet dan onder zeker voorbehoud

aangenomen geworden 2). Daarenboven hebben de belangrijke waar-

nemingen van Beyerinck omtrent het chromogeen van de weede

in de Septembervergadering hier medegedeeld, den grondslag voor

de formule doen vervallen. Overigens was reeds door Schünck's

lateren medewerker Marchlewski ^) in 1898 voor het indican een

andere formule voorgesteld, waarbij hij reeds de hypothese oppert,

dat het als indoxylglucosid moet worden opgevat en zelfs van de

bindingswijze tusschen de glucoserest en de indoxylgroep door een

structuurformule een voorstelling wordt gegeven. Marchlewski heeft

echter blijkbaar niet het materiiuil ter beschikking gehad om de

juistheid zijner hypothetische indicanformule C14 Hjy NOc, waarvan

inmiddels bekend geworden is dat het werkelijk een indoxylglucosid

is *), door experimenteel onderzoek te staven.

Door de volgende omstandigheden werden wij in staat gesteld dit

onderzoek te verrichten. De Heer Beyerinck had de goedheid ons af te

staan 17 kilo bladeren van door hem geteelde Polygonum tinctorium

ter extractie van het indican, en bovendien door hemzelf bereid

decoct uit bladeren van Indigofera leptostachya ; van den Heer

Hazewinkel ontvingen wij blikken met door hem bereide en eeniger-

mate gezuiverde oplossing van indican uit indigobladeren uit Klaten

toegezonden. Wij zeggen ook hier voor die medewerking onzen

hartelijken dank.

De bladeren werden door ons in kokend water gedompeld,

eenige minuten gekookt en verder systematisch uitgeloogd. Per

kilo bladeren werden 2V2 liter water genomen. Zonder merkbare

ontleding konden in vacuo de decocten tot droog worden ingedampt,

indien slechts voor een alkalische reactie werd zorg gedragen ; het

residu werd met methylalcohol geëxtraheerd, uit dit extract door

aether andere stoffen van hoog aschgehalte neergeslagen en die pre-

cipitatie met aether zoolang voortgezet tot geen neerslag meer ont-

^) Zie noot 3 op pag.'598.

2j Zie bv. Beilstein Org. cliem. 3 Aiifl. Bd. III p. 595.

3) Ma.rchlewjki en R.vDCLtFPB Joiiraal Soc. cliem. ludustry 1898 p. 430.

*) Zie de tiangeli:ialde verhaudeliugeu vau Hazewinkel en Ueïe&inck.
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stoud. De precipitaten bevatten slechts weinig stikstof en waren

nagenoeg vrij van indioan. Uit de oplossing werden de alkohol en

de^aether afgedistilleerd en het residu, na geheele verwijdering dier

oplosmiddelen in het vacuüm, in water opgenomen. Uit de gefil-

treerde waterige oplossing zette zich, na indamping en afkoeling,

het indican vrij goed gekristalliseerd, aschvrij en bijna geheel kleurloos

af. Een groot gedeelte der verontreinigingen kunnen verwijderd worden,

door het decoct der bladeren, vóór het indampen, met barytwater

te verhitten, het neerslag af te filtreeren, en de vloeistof van de

overtollige baryt te bevrijden door inleiding van koolzuur onder

verwarming; de indicanoplossing wordt verder op de reeds beschre-

ven wijze verwerkt. Laat men de behandeling met baryt achterwege

dan verkrijgt men uit de bladeren van Indigofera leptostachya het

indican gemengd met een gelatineuse stof, die de zuivering van het

indican bemoeilijkt. Uit 17 kilo bladeren van Polygonum tinctoria

werden 5 gram zuiver indican verkregen.

Het uit waterige oplossing gekristalliseerde indican bestaat uit

spiesvormige kristallen, die, gelijk de Heer Scmroeder van der Kolk

na een voorloopig onderzoek de goedheid had ons mede te deelen,

waarschijnlijk tot het rhombische stelsel behooren. De kristallen

bevatten 3 mol. kristal water ; zij smelten bij 51° en gaan dan onder

verlies van kristalwa^cr in een gomachtige massa over, die bij ver-

hitting boven 100° langzaam ontleedt. Boven zwavelzuur in vacuo

verliest het indican zijn kristalwater: aan de lucht liggende neemt

het weder water op, tot ongeveer het vroegere gewicht bereikt is.

Het gedroogde indican smelt bij 100°— 102°. In water, methyl- en

acthylalcohol en aceton lost het indican tamelijk goed op; daaren-

tegen zeer weinig in benzol, zwavelkoolstof, chloroform en aethor.

Hij verhitting op een platinablikje of in een proefbuisje treden

purpcrkleurige dampen op, die zich als sublimaat tegen den wand

van het buikje afzetten ; dit hoeft niet plaats bij verhitting in een

koolzuurstroom. Bij ontleding eener waterige indicanoplossing door

den eloctrischen stroom treedt aan de anode indigovormiug op.

Het indican heeft een bitteren smaak, liet is optisch actief, een

2 pCt. waterige oplossing draait bij 15** C. in een buis van 2 d.M.

ongeveer 2® naar links. Na de inwerking van zoutzuur op de wate-

rige oplossing en oxydatie van hot gevormde indoxyl, vertoont de

vloeistof rechtsdrnaiing. ') Voor het vaststellen van het soortelijk

draai ingsvermogen van liet indican wenschcm wij echter nog nadere

waarnemingen te doen, als wij grootere hoeveelheden indican tot

'; /,»0 tMik C, J. VAX UmKRRKN Campaonk. l4ui(lw V»<r!*iiolj«tiitioii('ii Xl-V, p. 11)5.



( 601 )

onze beschikking hebben. Eveneens zullen wij dun de bij de ont-

leding optredende suiker trachten te isoleeren.

Uit de hieronder medegedeelde analysen en de verrichte molecu-

lairgewichtbepaling blijkt, dat de moleculair formule van het in vacuo

gedroogde indican C^ lï^j NOg is, dus met de formule van Marcii-

LEWSKi overeenkomt. ^) De uit water gekristalliseerde verbinding bevat

bovendien 3 mol. kristal water, is dus C^ U^ NO^ + 3 H2 O, waarbij

opgemerkt mag worden, dat ook het amygdaline 3 mol. kristahvatcr

bevat en links draait evenals het indican.

Uit de waterige oplossing van het indican werd door verhitting

mot zoutzuur en het doorblazen van lucht onder toevoeging van ferri-

chloride als zuurstof overdrager, 91 pCt. gevormd van de hoeveelheid

indigo, die volgens de vergelijking

2 Cu H,7 NOe -f O2 = Ciö H,o N, 0^ 4- 2 U Hj^ Oo

of beter

Cu Hj7 N0« 4- Ha O = Ca Hu 0^ + C, H7 NO
2 Cg H7 NO -f Os = 2 Ho O + Ci« Hio Ng O3

verkregen had moeten worden, doch de pioefneming moet op grooter

schaal herhaald worden, ten einde over de zuiverheid van het indi-

gotine, bepaaldelijk over zijn gehalte aan indigorood, dat ook gevormd

bleek, te oordeelen.

Wij merken nog op dat ons bij dit onderzoek geen enkel verschil

gebleken is tusschen het indican uit Indigofera leptostachya en dat

uit Polygonum tinctorium bereid, zoodat het ons voorkomt vast te staan

dat beide planten hetzelfde indican bevatten.

Zoodi'a grootere hoeveelheden indican ons weder ter beschikking

staan, hopen wij het onderzoek dezer belangrijke verbinding voort

te zetten en uit te breiden.

Bij de elementairanalyse van het boven zwavelzuur in vacuo tot

constant gewicht gedroogde indican werden de volgende resultaten

verkregen

:

I. 0.2416 gram indican (Indigofera) leveren bij verbranding met

koperoxyd in zuurstofstroom 0.4960 gram koolzuur en 0.1257 gram

water.

II. 0.2397 gram id. leveren 0.4928 gram koolzuur en 0.1244

gram water.

') Het indican is dus isomeer met het door E. Fischer uit araygdaline bereide

glucosid, het amygdonitrilglucosid; Ber. 1). Chem. Ges. XXVIII, p. 1508.
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III. 0.1539 gram id. behandeld volgens de methode Kjeldaiil-

GUNNIKG leveren 5.12 ccm. Vio N ammoniak.

IV. 0.6310 gram id. leveren op dezelfde wijze 20.60 ccm. Vio

N. ammoniak.

Vergelijkt men de aldus gevonden pCt. samenstelling met de cijfers,

die uit de formule van Marchlewski worden berekend:

Berekend voor C'^H'^NO".

I. II. III. • IV.

C 56.0 pCt 56.1 pCt. — — 56 95 pCt.

H 5.8 pCt. 5.8 pCt. — — 5.76 pCt.

N — _ 4.7 pCt. 4.7 pCt. 4.75 pCt.

dan blijkt, dat het gevonden kool stofcijfer lager is dan het berekende,

terwijl de cijfeis voor waterstof en stikstof goed overeenstemmen.

Om over de juistheid van het gevonden koolstofcijfer zekerheid te

verkrijgen werden eenige verbrandingen op den natten weg met zwavel-

zuur en kaliumbichromaat volgens Messinger-Fritsch i) uitgevoerd,

die het volgende resultaat gaven

:

V. 0.1371 gram indican (Indigofera) gaven 0.2341 gram koolzuur.

VI. 0.2169 gram indican (Polygonum) gaven 0.4517 gram koolzuur.

Waaruit de volgende koolstofcijfers berekend worden

:

V. 56.5 pCt. en VI. 56.8 pCt.

Van de nauwkeurigheid dezer methode hadden wij ons eerst door

blanco proeven en eenige verbrandingen van salicylamid overtuigd.

Wanneer wij nu als koolstofcijfer het gemiddelde nemen van de

beide laatste bepalingen, dan is de samenstelling van het indican:

56.7 pCi. C

5.8 pCt. 11

4.7 pCt. N

hetgoon met de uit do formule van Mauciilkwöki berekende waarden

voldoende overeenkomt.

Voor do bepaling vaii ii(;l iiiolcculair gewicht werd de kryoscopi-

»cho iiiotUodo gebruikt, daar \u)i indican te W(Mnig oplosbaar was in

do vloeitftoffoii, die voor do methode der kookpuntsverhooging gebruikt

kunnen worden.

I) licb. Anti. Sy4. p. 79.
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Twee bepalingen werden verricht

:

I 0.1935 gram indican (Polygonum), opgelost in 24,89 gram water

gaven een vriespuntsdaling van 0.058^.

II 0.8301 gram indican (Polygonum) gaven in 24.89 gram water

opgelost een daling van 0.208°.

Hieruit vindt men voor het moleculairgewicht

I 248 en II 297

Het moleculairgewicht is dus geen veelvoud van 295. Cj^ Hj- NO^

moet als moleculaire formule over het indican worden aangenomen.

De bepalingen van het kristalwater werden gedaan met indican

uit Polygonum.

I. 0.4149 gram indican verliezen bij droging in vacuo 0.0594

gram water.

n 3.2262 gram verliezen 0.4943 gram.

III 0.2291 gram in vacuo gedroogd indican nemen bij liggen aan

de lucht tot ongeveer constant gewicht M 0.0393 gram water op.

Hieruit volgt dat het watergehalte, berekend op kristalwater hou-

dend indican is:

I 14.32 pCt.

II 15.35 pCt.

III 17.2 pCt.

Berekend voor Cu H17 NOc -f 3 HgO 15.5 pCt.

Scheikundig Laboratorium der Polytechnische School.

Natuurkunde. — ïl. A.hoREwrz: ^Beschouwitigen over de zwaarte-

kracht".

§ 1. Na de vorderingen die onze kennis van het mechanisme

der electrische en magnetische verschijnselen in de laatste tientallen

van jaren gemaakt heeft, dringt zich meer dan ooit de vraag op, of

het mogelijk is, ook de zwaartekracht of algemeene aantrekkings-

kracht op te vatten als het gevolg van zekere toestandsveranderingen

in den aether. Het eenvoudigst zou het zijn, wanneer daarbij aan
den aether geene nieuwe eigenschappen behoefden te worden toege-

^) De hoeveelheid water, die het iiidicau opueemt, hangt ai van den vochtigheids-

toestand van de lucht.
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kend, wanneer men dus kon volstaan met de voorstelling dat in dit

medium de tweeërlei toestandsveranderingen kunnen bestaan, die in

een electrisch en een magnetisch veld gevonden worden, en dat deze

toestandsveranderingen aan de bekende electromagnetische vergelij-

kingen voldoen.

Gaat men daarbij uit van het denkbeeld dat de aether rechtstreeks

alleen kan werken op geladen deeltjes, op ionen, dan wordt men tot

de voorstelling gedwongen dat elk deeltje der ponderabele stof uit

twee ionen met gelijke, maar tegengestelde ladingen zou bestaan —
of althans twee dergelijke ionen zou bevatten — en dat de gravi-

tatie zou voortvloeien uit de krachten die op deze geladen deeltjes

werken. Eene onderstelling, die reeds meermalen gemaakt is, en die

zeker tegenwoordig, nu zoo vele verschijnselen met goed gevolg door

eene theorie der ionen verklaard worden, aan aannemelijkheid heeft

gewonnen.

De electromagnetische toestanden in den aether die mogelijkerwijze

door hun invloed op de ionen tot eene aantrokking zouden kunnen

leiden, moeten nu in elk geval van zoodanigen aard zijn dat zij alle

ponderabele lichamen kunnen doordringen, zonder daarbij noemens-

waard in intensiteit gewijzigd te worden. Aan deze voorwaarde vol-

doen electrische trillingen van uiterst kleine golflengte, en zoo rijst

de vraag welke krachten op ionen zouden werken, wanneer in den

aether dergelijke trillingen bestonden, die zich naar alle zijden voort-

planten en zich over de geheele ruimte uitstrekken.

Nieuw is dit denkbeeld niet. Men weet hoe Lk Sage do algemeene

aantrekkingskracht toeschreef aan kleine stofdeeltjes, die in onnoe-

melijk groot iiantal de wereldruimte met groote snelheid zouden door-

vliegen, en door hunne botsingen tegen de grovere deelen der gewone

materie de lichamen naar elkander toe zoudon drijven. Afgezien van

bezwaren die tegen deze theorie kunnen worden gemaakt, is het

duidelijk dat zij niet past in het kader van onze tegenwoordige

beschouwingen. Toen men echter geleerd had dat electrische golven,

lichtfitralen b. v., die zich in den aether voortplanten, evengoed als

vüortvliegende projectielen, een druk kunnen uitoefenen op de licha-

men die er door gcïtroffen worden, kon men de corpuscula van Lk Sage
door trillende bewegingen vervangen ; dat men zoo wellicht tot eene

phyHi«elic theorie der gravitatie zou kunnen komen werd meer dan

ocnH uitgcKproken na de ontd(!kking d(!r UöNTGEN-stralen. Zouden

er niet trillingen in den aether kunnen bestaan van een nog veel

^rooter doordringingsvermogon dan dozo stralen, on aldus geschikt

om rekennchap te geven van eene kracht die voorzoover wij weten
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volkomen onafhankelijk is van alle op de verbindingslijn van twee

stofdeeltjes liggende ponderabele materie?

Wat men met de onderstelling van dergelijke trillingen kan doen

en waarom men er het doel niet mede kan bereiken, moge vooreerst, voor

wij (§ 5) tot andere beschouwingen overgaan, in het licht worden gesteld.

§ 2. In het punt P(^, y, ^) van den aether bevinde zich een

ioon met de lading e, en eene zekere massa, dat misschien door eene

elastische kracht, evenredig aan de verplaatsing, naar den stand P
wordt teruggedreven, zoodra het dien verlaten heeft. Bestaat nu in

den aether een „trillingsveld" met de dielectrische verplaatsing b en

de magnetische kracht J&, dan werkt op het ioon eene evenals b in

richting wisselende kracht

in V'^eb ,

{V snelheid van het licht), waarvan de componenten zijn

X = 4 7rr^é!bx, Y=4;rF2eby, Z=i n V^eb^. . (1)

Door deze kracht wordt het ioon in trilling gebracht; de ver-

plaatsing (x, y, z) uit zijn oorspronkelijken stand wordt door een-

voudige differentiaalvergelijkingen bepaald.

Gemakshalve zullen wij ons voorstellen dat alle triUingen in den
aether enkelvoudige zijn met de frequentie n, zoodat in de mathemati-

sche uitdrukkingen ervoor de factoren cos ut en «in nt voorkomen
j de

gedwongen trillingen van het ioon zullen dan kunnen wórden voor-

gesteld door uitdrukkingen van den vorm

X = a e b^ — b eby^
,

\

y = aeby — beby, ( (2)

z = a ebz — bebz 1 ]

waarin de coëfficiënten « en b constanten zullen zijn. De termen
met bx, by en bz geven te kennen dat de phase der gedwongen
trillingen van die der kracht (X, Y, Z) verschilt, en dit zal het geval
zijn, zoodra de beweging aan een weerstand onderworpen is* de
coëfficiënt b zal dan positief zijn. Een weerstand vloeit in elk geval

reeds hieruit voort dat het ioon zelf, zoodra het in beweging is ge-

komen, trillingen in den aether uitzendt; de door het ioon in den
aether opgewekte toestand werkt dan nl. op het deeltje teruo- eene
terugwerking die, zooals men weet, bovendien eene schijnbare ver-

41
Ytrskgen der Afdeeling Natuurk. Dl. Vlll. A». 1899/1900.
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grooting der massa teweegbrengt. Wij zullen intusschen aannemen

dat met deze werking bij de opstelling der bewegingsvergelijkingen,

en dus bij het opmaken der waarden van a en h rekening is ge-

houden, zoodat wij verder alleen de krachten te beschouwen hebben,

die de op de plaats van het ioon in den aether bestaanden toestand

,

afgezien van den door het ioon zelf teweeggebrachten, veroorzaakt.

Daar wij in de formules (2) e als factor hebben neergeschreven

zijn o en h onafhankelijk van de lading en hebben deze coëfficiënten

voor een negatief ioon hetzelfde teeken als voor een positief.

Zoodra nu het ioon den evenwichtsstand verlaten heeft, komen

nieuwe krachten in het spel. In de eerste plaats zal de kracht

4 ;ï F^éb iets anders zijn geworden, daar op de plaats, waar het

ioon zich bevindt, b iets anders is dan in het punt P. Wij kunnen

dit zoo opvatten dat bij de kracht (1) nog een nieuwe met de

componenten

A VI ( 9 ^x
, 3 bx 8 bx \

4;r F^ef x—— f y — h ^^ -^— ) , enz. ... (3)

is gekomen.

In de tweede plaats ondervindt het deeltje wegens zijne snelheid

eene electromagnetische kracht met de componenten

e (y ^z — z ^y) , enz (4)

Deze nieuwe krachten zijn, wanneer de uitwijking van het ioon

zeer klein ten opzichte van de golflengte is, veel kleiner dan de

krachten (1); zij zijn periodiek met de frequentie 2 n, en zullen dus

nieuwe zwakke trillingen van het ioon teweegbrengen. Wij zullen

daarvan <!chter afzien en alleen de middolwaarde der krachten (3)

(3n (4) over een lang tijdsverloop of, wat op hetzelfde neerkomt,

2 ji

over cene volle i)eriofle beschouwen.

§ 3. Het is nu onmiddellijk duidelijk dat deze kracht O zal zijn,

wanneer het ioon zich alleen in een trillingsveld bevindt, waarin de

voortplanting van golven naar alle zijden op dezelfde wijze en met
dezelfde intensiteit jjlaats heeft. Anders wordt het, wanneer op

cellijnen ufHtand van 1' een tweede ioon (^ geplaatst is, dat op der-

gelijke wijze uIh P in trilling geraakt, en dient(;ugevolge trillingen

in den aether uitzendt; dan kan op P eene kracht, natuurlijk inde
richting der verl)iiiding«lijn, werken. Hij de berekening dezer kracht

komt men tot vele termen <li<; op verschillende wijze van den afstand

J
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r afliangon. Wij zullen termen omgekeerd evenredig met r of r-

behouden, maar die welke omgekeerd evenredig met eene hoogere

macht zijn weglaten ; inderdaad zal de invloed van deze termen,

vergeleken met de eerstgenoemde, van de orde — zijn, als X de
r

golflengte is, die wij uiterst klein ten opzichte van r zullen onder-

stellen. Wij zullen ook alle termen weglaten, die een factor als

r r
COS 2nk~. of sin 2nk-r {Je een matig getal) bevatten; deze wis-

A A>

selen van teeken bij uiterst kleine verandering van r en zullen uit

de resulteerende kracht verdwijnen, wanneer wij, in plaats van ewA;e/e

deeltjes P of Q, stelsels van deeltjes beschouwen, waarvan de afme-

tingen vele malen de golflangte A bevatten.

Uit liet gezegde kan nu vooreerst worden afgeleid dat men in do

bovenstaande formules, wanneer men ze op het ioon P toepast, voor

b en jC> de waarden mag nemen, zooals zij zouden zijn als Q er

alleen was, en die men kan splitsen in &i en ^i, de grootheden die

ook bij afwezigheid van Q zouden bestaan, en ^2 en .^2, door Q
veroorzaakt.

Wij kiezen Q tot oorsprong, QP tot ar-as, en nemen vooreerst

voor X, y, z de termen in (2) met den coëfficiënt «.

Voor de kracht op P u de ri<'hting der ^-as werkende, verkrijgen

wij dan

\ OX ^y dz J

Daar wij ons tot middelwaarden over eene volle periode bepalen,

mogen wij in plaats van den laatsten term nemen

— è^ a (by Sp,, — bz .py)j

en vervangt men hierin ^y en j^^ door

, -_, /8bz 3bx\
, ,,„ /8bx 3bj

4 n: K-* (

-

dan gaat (5) over in

2jiV'2eUAr-^ . . , (6)

waar nu b de grootte der dielectrische verplaatsing aanwijst.

Neemt men hier voor b de waarde b^ , dan is klaarblijkelijk de

uitdrukking 0.

41*
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"Wat bg betreft, merken wij op dat de dielectrisehe verplaatsing

die Q op de lijn QP teweegbrengt in elk punt periodiek is. In

verwijderde punten is de amplitudo —
,

waarbij c onafhankelijk van

r is. Over eene volle periode is dan de middelwaarde van b^

1 c2

, en dit naar a-^ of naar r differentieerende, verkrijgt men

eeiie uitdrukking met r^ in den noemer.

Ook de termen in (6) die van het deel

2 (bix b2x + bly boy + l>lz l>2z)

in b-, d. w. z. van de combinatie van b^ en bg afhangen, kunnen

worden weggelaten. Willen wij nl. in deze termen geene factoren als

T r
cos 2 71 k— of sin 2 n k —- verkrijgen, dan moet er tusschen b^ en bg of

geen phaseverschil öf een verschil dat onafhankelijk van r is, be-

staan. Dit is nu alleen mogelijk, wanneer men een golfstelsel dat

zich in de richting QP voortplant combineert met de trillingen die

Qj voorzoover liet door dit golfstelsel in beweging gebracht is, naar

P zendt. De twee vectoren bj en b^ hebben dan eene zelfde richting,

loodrecht op de ^r-as, stel die der y-aSj en zijn van den vorm

en

b2v =

bly =qcosn (* ~y + ^1

)

c / ^ N

De middel waarde van biy b2y over eene volle periode is

1 qc— cos n (fj — fg)
2 r

vat, naar s gedifferentieerd, eene waarde omgekeerd evenredig met

f* oplevert. Dio waarde zouden wij dus moeten behouden, maar men
moet bedenken dat zulk oen waarde alleen verkregen wordt voor

een uiterst klein gedeelte van al de golfstcilsels die zich in den

aethcr voortplanten; het is wegens do geringe energie van dat ge-

deelte, dat do verkregen uitkomst kan worden weggelaten.

^ 4. Wij Irtjhben ons dus alleen met dc! termen in (2), die den

coöfHcient h Imvatten, bezig te houden. Dit geeft ons de knicliten
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,3bx • 3t>x
,

3bx
-*-y'en(i^"^^+t/-^+i.f) ... (7)

en

- «2 b (by JP)z - bz ^y) (8)

"Wanneer Q ^r niet was zouden, zooals wij reeds weten, deze

krachten te samen O zijn; ook de tweede zou dan O zijn. Immers,

men kan er voor schrijven

n2«H(by^z-b,^y), (9)

n^ éb
en dit is volgens het thema van Poynting —

- 5x, als -S^ de

energiestroom in de richting der ^r-as is, eenc grootheid die moet

verdwijnen, daar bij afwezigheid van Q door een vlakteelement,

loodrecht op de a^-as, even veel energie naar den eenen als naar den

anderen kant zal gaan.

AVij komen dus tot het besluit dat de kracht (7), voor zoover zij

van den toestand (bj) afhangt, O is, en daaruit volgt dat degeheele

kracht (7) moet verdwijnen; men kan nl. aantoonen dat zoowel het

deel van (7), dat uit de combinatie der toestanden (bi) en (b2) voort-

vloeit, als het deel dat alleen van de trillingen van Q afhangt, O

is. Wat het eerste deel betreft volgt dit uit eene dergelijke beschou-

wing als aan het slot der vorige § werd medegedeeld. Voor het tweede

deel is het bewijs als volgt.

De uitdrukkingen voor de door Q in een willekeurig punt A der

omgeving opgewekte trillingen zijn van den vorm

-&C0Sn(^t-y^8y

waarin & van de richting der lijn QA afhangt, en r de lengte dezer

lijn voorstelt. Wil men nu bij het differentieeren van zoodanige uit-

drukking naar de coördinaten geene hoogere machten van r in den

noemer brengen — wat noodig is, als in (7) geene hoogere machten

dan de tweede zullen verschijnen — dan moet men — en «> als con-
r

stant beschouwen. De factoren «9- zijn verder zoo, dat de trillingen

loodrecht op de verbindingslijn QA staan.

Valt nu A met P samen, dus QA met de ar-as, dan is in de uit-

drukking voor de door Q teweeggebrachte waarde van bx de factor

& = Qj en daar die factor niet mede gedifferentieerd moet worden,

verdwijnt elke term in (7).
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Wij hebben dus alleen met (8) of (9) te doen. Laten wij daarin

^ en •C> op den geheelen, bij aanwezigheid van Q bestaanden bewe-

gingstoestand betrekking hebben, dan kunnen wij er nog steeds

voor schrijven

n^ e^ h

mits nu -S^ den in dat geval bestaanden energiestroom voorstelt.

Nu is natuurlijk bij de gemaakte onderstellingen de strooming der

energie symmetrisch rondom Q ; als dus door een bol met den straal

r om Q als middelpunt beschreven, eene hoeveelheid E energie naar

buiten stroomt, zal

zijn, zoodat op P eene kracht

~ 4 71 V^r^

in de richting der ^r-as, van Q af werkt.

Daar in de ruimte rondom Q de toestand stationair is, moet door

elk om dit ioon beschreven boloppervlak evenveel energie stroomen.

Derhalve moet E onafhankelijk van r en de gevonden kracht omge-

keerd evenredig met r^ zijn.

Trilde nu Q zonder een weerstand te ondervinden, dan zou de

totale energiestroom door den boven beschouwden bol en dus ook

/T = O zijn. Verzet zich echter, behalve de uit de uitstraling der

trillingen voortvloeiende, nog een andere weerstand togen de beweging

van Q, dan verdwijnt, terwijl dit deeltje trilt, voortdurend electro-

magnctisch arbeidsvermogen, en evenveel moet door het boloppervlak

worden toegevoerd. Dan is E negatief en komt men, daar b positief

is, tot eene aantrekking. Deze aantrekking zou onafhankelijk van

dfi tcekcns der ladingen van F en Q zijn.

IntusHchon, do omstandigheid dat deze attractie alleen kan bestaan,

wanneer voortdurend electromagnetisch arbeidsvermogen op eene of

andere wijze verdwijnt, is wel voldoende om hierin geene verklaring

van de zwaartekracht te zien. Bovendien zijn er nog andere bezwa-

ren. Ik wil er alleen op wijzen dat, indien trillingen die zich met

do Hnolhüid van het licht vooitplant(ui de oor/aak (I(m* gravitatie

warcH) deze kracrlit door de bcwc(jin</ der hemelli(diain(Mi v<'(d \\uh)v

ZOU moeten worden gewijzigd dan de autronoiiiischc waarneiiiingeu

ons veroorlovcu te onderHtellun.
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§ 5. Houdt men er zich van overtuigd dat toestandsveranderin-

gen in den aether, zooals zij in de electriciteitstheorie werden aange-

nomen, niet voldoende zijn om ook van de zwaartekracht rekenschap

te geven, dan kan men toch nog beproeven, eene theorie der zwaarte-

kracht op te stellen, die zich zooveel mogelijk bij de electromagne-

tische theorieën aansluit. Bij eene poging daartoe zullen wij ons

laten leiden door een denkbeeld dat reeds lang geleden door Mossotti

werd uitgesproken en dat later door Wilhelm Weber en Zöllner

weder werd opgevat.

Volgens Mossotti bestaat elk deeltje der ponderabele stof uit twee

deeltjes met tegengestelde electrische ladingen. Tusschen twee deeltjes

der weegbare stof bestaan dus vier krachten, aantrekkingen tusschen

de ongelijknamige en afstootingen tusschen de gelijknamige elec-

trische deeltjes. Mossotti neemt aun dat de ajintrekkingen iets grooter

zijn dan de afstootingen, en <lat dit verschil de gravitatie uitmaakt;

eene eenvoudige beschouwing leert dat zoodanig verechil bestaan

kan, al vallen de specifiek electrische werkingen der met elkander

verbonden deeltjes geheel weg.

Wil men nu deze theorie handhaven, dan is het noodig haar in een

vorm te brengen, die overeenkomt met de tegenwoordige gedaante

der electriciteitstheorie, d. w. z. zich voor te stellen dat de positieve

en negatieve ionen zekere toestanden in den aether opwekken en dat

de vier krachten van Mossotti uit deze toestanden in den aether

voortvloeien.

In de electriciteitstheorie ,wordt aangenomen dat — wanneer de

ionen in rust zijn — zoowel rondom een positief als rondom een

negatief ioon eene dielectrische verplaatsing bestaat; deze dielectri-

sche verplaatsingen zijn in 't eene geval van het ioon af en in 't

andere geval daar naar toe gericht, maar zijn van denzelfden aard,

zoodat zij, wanneer zij gelijktijdig in tegengestelde richting bestaan,

elkander geheel opheffen.

Het is duidelijk dat men deze voorstellingswijze moet opgeven.

Immers, werden de toestandsveranderingen in den aether rondom

positieve en negatieve ionen bepaald door vectorgrootheden van vol-

komen denzelfden aard, zoodat, als een positief en een negatief ioon

met elkander zijn vereenigd, alles in de omringende ruimte van den

resulteerenden vector afhangt, dan zouden electrische werkingen slechts

dan kunnen ontbreken, wanneer die resulteerende factor O was, maar

dan zou er ook geene enkele andere werking meer kunnen bestaan

;

derhalve zou eene gravitatie, d. w. z. eene kracht zonder electrisch

veld, onmogelijk zijn.

Wij zullen ons daarom iets anders voorstellen. Evenals bij Mossotti
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positieve eïi negatieve electrische ladingen een grooter verschil in

wezen vertoonen dan door de teekens + ^n — wordt uitgedrukt

(immers zij kunnen elkanders werkingen nooit geheel opheffen), zoo

zullen wij aannemen dat de toestandsveranderingen die zij in den

aether teweegbrengen niet geheel van denzelfden aard zijn, zoodat

wanneer die twee veranderingen door tegengestelde vectoren worden

voorgesteld, toch nooit eeue totale opheffing van beide plaats heeft.

Kennen wij aan de twee toestandsveranderingen een zelfstandig

bestaan toe, dan kunnen wij aannemen, dat zij wel is waar beide

eene kracht op een ioon teweegbrengen, maar dat de eene toestand

meer vat heeft op een positief en de andere meer op een negatief

ioon. Door dit verschil bereiken wij hetzelfde als Mossotti door

de ongelijkheid der aantrekkende en afstootende krachten.

§ 6. "Wij zullen aannemen dat elke der twee toestandsverande-

ringen zich, onafhankelijk van de andere, met de snelheid van het

licht uitbreidt, zooals dat in de theorie van het electromagnetisch

veld geleerd wordt. De vergelijkingen die deze uitbreiding bepalen

nemen den eenvoudigsten vorm aan, wanneer men twee vectoren,

de dielectrische verplaatsing b en de magnetische kracht .^, aanneemt,

die dan te zamen de ioestandsverandering bepalen. Deze vergelij-

kingen stellen wij nu tweemaal op, eens voor het veld dat door de

positieve en eens voor het veld dat door de negatieve ionen wordt

voortgebracht; in het eene stel vergelijkingen schrijven wij b en S^^

in het andere b' en ^'. De voorstelling dat b en b' van verschillenden

aard zijn, brengt hetzelfde voor ^ en ^^' mede.

Ik zal aan de vergelijkingen den vorm geven, dien ik in vroegere

verhandelingen ^) heb gebezigd en die berust op de onderstelling dat

de ionen doordringbaar voor den aether zijn, en dat deze laatste in

rust blijft als de ionen zich bewegen. Ter wille van de algemeenheid

zullen wij aanstonds eene beweging der ionen onderstellen.

Zoowel de positieve als de negatieve ladingen denken wij ons

roet eindige ruimtediclithoid over de ionen verdeeld. De eenlicden

waarin deze dichtheden worden uitgedrukt, denken wij ons zoo ge-

kozen dat in een deeltje der ponderabele stof, dat gecne electrische

werkingen uitoefent, het totale bedrag der positieve lading even

groot is als dut der negatieve lading.

*) l^fRRKT/.. Ij» tltcMrii' rlc(;ti<)iiia^nrti(|ue (I(! Maxwrm, ot HOM u|)i)li(',ali()ii nux

eorpt mouvmiU, Arch. NÓ3rI, XXV, p. :ifl3; Vor.surli ('iii'T Tlieorie der (ïIccliiscluMi

tad optitoheo Kraobeinun^^en in bewef(t«n Kürperu.
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De dichtheid der positieve lading noemen wij (>, die der negatieve

lading q'
; het getal (/ zij positief, q' negatief.

De snelheid waarmede een ioon zich beweegt zij t).

De door de positieve ionen veroorzaakte toestandsverandering (b, S;t)

bepalen wij door de vergelijkingen ^)

Dio b = (>

Div Jg) = O

Rot jF>= 4;r4)t)4-47rb

4 TT r2 /?o< b = — ^ ;

(I)

en evenzoo den toestand (b', J&'), dien de negatieve ionen teweeg-

brengen door

Div b' = {}

Div ^' = O

.... (Il)

Rot ^' = 4 n (>• »' 4- 4 ;ï b'

AnV^ Rot b' = — è'.

In de electriciteitstheorie is de kracht die een geladen deeltje

ondervindt, per eenheid van lading

4 71 ra b + [» . JP)]

,

waarbij d de snelheid van het deeltje is. ^)

Wij onderstellen nu dat voor een positief geladen deeltje met de

lading e uit den toestand (b, S^) eene kracht

^i = a|4;r F2jj_|_ j-J, . ^]|g (10)

en uit den toestand (b', ^') eene kracht

^3 = /?{4;iF2b'+[ü . ^']}e (11)

) Div b = —- + —-+ -—
Qx cy dz

9bz 'dby
Rot b is een vector met de componenten — —^- , enz.

oy 02

') [ö • J^j is het vector-product van i> en ^.
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voortvloeit, waarbij a en ft twee van elkander verschillende constante

coëfficiënten zijn.

Yoor de krachten die tengevolge van de twee toestanden op een

negatief geladen deeltje werken, stellen wij

^3 = /?{47rF2b+[ i/. ^]|.' (12)

en

^, = «{4.Tr2b' + [i>' . jp'jje' (13)

Zooals men ziet is in de formules uitgedrukt dat (b, Sp) op dezelfde

wijze op e werkt als (b', ^') op e en omgekeerd.

§ 7. Laat het werkende stelsel bestaan uit onmiddellijk naast

elkander liggende positieve en negatieve ionen, die elkander bij

hunne beweging vergezellen. Voor de wiskundige behandeling is het

't eenvoudigst, wanneer wij ons voorstellen dat de positieve en

negatieve ladingen elkander doordringen
; zoodat overal (>' = — (> is.

Daar d' = t> ondersteld werd, volgt dan uit (I) en (II)

b' = — b en ^' = — .f).

In het aldus teweeggebrachte veld plaatsen wij nu twee gelijke

en tegengestelde ladingen e en e =. — e^ die zicli met dezelfde snelheid

t> bewegen. Uit (10) -(13) volgt dan

^ i i - ^ i l -L
u a

Op het positief geladen deeltje werkt eene kracht

^1 J^h, = k,{\-^]')

en op liet nefTflti'^f wl'i'l^n deeltje eene kracht

k, + k, = k,(^i-L'J

Daar cIub een negatief on een positief geladen deeltje gelijke

knu;htcn in dozclfdo richting ondervinden, is er f/ccn elcctrlschveld.

Mjuir wel werkt er op het paar deeltjes eene resulteerende kracht

('-^>
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Wij zullen ft een weinig grootcr dan « onderstellen, zoodat

ft
2 (1 ) eene zekere negatieve waarde — f verkrijgt. Dan kan

a

onze uitkomst aldus worden uitgedrukt:

Wil men de resulteerende kracht tusschen twee ponderabele stof-

massa's leeren kennen, dan denke men zich voor een oogenblik alle

negatieve ladingen weggenomen. De overblijvende positieve ladingen

zullen zekere krachten op elkander uitoefenen. Keert men de rich-

ting dezer krachten om, en vermenigvuldigt men ze met den factor

f, dan verkrijgt men de gravitatie.

Het is duidelijk dat de bovenstaande theorie er op is aangelegd,

om, voor rustende massa's, tot de wet van Newton te geraken. Ook

ziet men gemakkelijk in, dat men de theorie los kan maken van de

voorstelling dat de ponderabele stof uit positieve en negatieve ionen

is opgebouwd en haar kan beperken tot de onderstelling dat de

toestand die de zwaartekracht teweegbrengt zich op eene dergelijke

wijze door den aether voortplant als de toestand in het electromag-

netisch veld. Evengoed als men twee stelsels vectoren (b, ^) en

(l>'/ S^') kan aannemen, die beide zoowel bij de electromagnetische

werkingen als bij de zwaartekracht m het spel zijn, kan raen óén

zoodanig stelsel voor de eerstgenoemde werkingen en een tweede

voor de zwaartekracht invoeren. Men kan onderstellen dat in het

veld der zwaartekracht twee vectoren b en .C> bestaan, die, wanneer

(> de dichtheid der ponderabele materie is, bepaald worden door de

vergelijkingen {I) en dat de kracht op de eenheid van massa ge-

geven wordt door

-
,? I

4 71 r^ ö
-I- [„ . ^] j

,

waarin t] een zekere positieve coëfficiënt is.

§ 8. Voor elke theorie der gravitatie is het eene voorname vraag,

welken invloed de beweging der hemellichamen op de onderlinge

werking heeft. Het antwoord kan uit de boven medegedeelde

vergelijkingen worden afgeleid ; het vraagstuk stemt trouwens vol-

komen overeen met het overeenkomstige voor de electromagnetische

werkingen van geladen deeltjes. ^)

Ik zal mij hier bepalen tot het geval dat om een centraal lichaam
Mj dat zich met eene standvastige snelheid jt> voortbeweegt, een tweede

lichaam A rondloopt. De verbindingslijn in de richting van M naar

'] Zie de tweede der bovengenoemde verhandelingen.
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A noemen wij r, de relatieve coördinaten van A ten opzichte van

M: r^y^z\ de snelheid der relatieve beweging xo^ den hoek dien zij

met p maakt &^ en eindelijk de component der snelheid p in de

richting van r, pr-

Ik vind nu dat behalve de aantrekking

i (1*)

die er zou zijn als beide lichamen stil stonden, de volgende

krachten op A werken:

P. Eene kracht in de richting van r

p2 1

k.-^ .
— (15)

2°. Eene kracht met de componenten

iv^Ix\t)' 2F29i/Wy* 21^29,1^^; • V ;

3'. Eene kracht

-y^^'-^Ti ^'^^

in de richting van -p.

4". Eene kracht in de richting van r met de grootte

k 1
-^-pwco,& (18)

De krachten (15 en (16) hangen alleen van de gemeenschappel ijko

snelheid p af, do krachten (17) en (18) van deze en de relatieve

snelheid \o.

Het verdient de aandacht dat de bij (14) komende krachten allo

tnoi; betrekking tot de kleine verhoudingen

p to

7 *" F

tan de tweede orde zyn. In dit opzicht vertoont do wet die in

de bovenstaande formules ligt opgosloteu eenigo overoeiikomst met
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de wetten van Weber, Riemann en Clausius, die verschillende

sterrenkundigen op de planetenbewegingen hebben toegepast. Evenals

in de wet van Clausius komen in onze formules ook absolute snel-

heden (nl. snelheden met betrekking tot den aether) voor.

Wil men voor de zwaartekracht eene dergelijke wet aannemen als

voor de electrieche krachten, dan ligt ongetwijfeld de in (15) — (18)

uitgedrukte wet meer voor de hand dan de drie zooeven genoemde

wetten.

§ 9. De krachten (15) — (18) brengen kleine storingen teweeg

in de elementen eener planetenloopbaan ; wij hebben daarbij onder

p de snelheid te verstaan, waarmede het zonnestelsel in de ruimte

voortgaat. Gebruik makende van de formules die Tisserand in zijne

Méeanique céleste mededeelt, heb ik de s-ecw/a /re storingen berekend.

Zij a de halve groote as,

e de excentriciteit,

(f de helling met betrekking tot de ecliptica,

O de lengte van den klimmenden knoop,

6) de lengte van het perihelium,

X' de middelbare anomalie op den tijd t = O, onder dien ver-

stande dat, wanneer « de door a bepaalde middelbare be-

weging is, de middelbare anomalie op den tijd t gegeven

wordt door
(

.+ƒ„ dt.

Laat verder A, // en v de cosinus der hoeken zijn, die de snelheid

p maakt met P den voerstraal naar het perihelium, 2° een voerstraal

die uit dezen ontstaat door eene wenteling over 90° in de richting

van de planeetbeweging, 3° de normaal op het baanvlak, naar die

zijde getrokken, waar men de beweging der planeet tegengesteld

ziet aan de beweging der wijzers van een uurwerk.

y 11 d
Zij (oz=. ö) — O ^

— = «J en —— = d' (« a is de snelheid in eene
p V

cirkelbaan met den straal a).

Dan vind ik voor de veranderingen geduretide één omloopstijd

( e^ e^ )
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A</>= -y-:j ^ rj[—AÖ^cos(o-{-d{ed'—j[td)wico] -^-jtid'^sincoi

A0= ^^^^^^ v\lkd^ dn co ^d{ed'-ii d) cos cj] }l^l':^-J^

-{- /u d^ cos co f

A 61 = ;i (//2 — /2) 0-^ -—

^

-\- 2 71 j(i 00 —

;- V ll^o^ stn <jj-\-o led —ju o) cos col ——

^

h i" "" cos wJ
|/(l_tf2)

/L T^ V i- ; J
^3

-^ r-

j

^ ;« = ;i (A- — it^) 0^ 7 2ti iV — 2 n f^^ O" —
e*

„ ,,, (l-e^J-~t/(l-6^)— Zn u oo ^ .

§ 10. Ik heb de berekening uitgevoerd voor Mercurius, en

d.iarbij voor de rechte klimming en de declinatie van het apex der

zonsbeweging genomen 27G° en + 34°. De uitkomsten zijn

A a =

Ac= 0,018(^2+ 1,38 r^ (5'

Lrp = 0,95 d^ + 0,28 S ö'

AOz=z 7,60 Ö"--i,2Qdd'

Aft) = — 0,09 (P-^ lyd'odö'

Ax' = — 0,82 (J2— l,93<5r5'

Nu i» S' = 1,C X 10-* en stelt men (^ = 5,3 X lO"*'
, dan wordt

A«=117X 10-10
, A^/5 = 51 X 10-10,

A/? = — 137 X 10-»", A w — 102 X 10->", Ax' = — 355 X 10-»".

Om de veranderingen in ecue couw to verkrijgen moet men dezo

gotallen met 415 en om de vcrnndcringen van <p, Oy (o en x' in

leconden te vinden bovendien met 2,06 X 10'"^ vermenigvul-

digen. Bleu komt dan tot eunu verandering van weinige seeondon
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</)j 0^ O) en %\ en tot eene aangroeiing van c ten bedrage van

0,000005.

Wij mogen hieruit besluiten dat de wijziging die wij aan de wet

van Newton hebben aangebracht niet, zooals dat met de wet van

AVeber tot op zekere hoogte gelukte, rekenschap kan geven van de

beweging van het perihelium van Mercuriüs, maar dat wanneer

wij niet den eisch stellen dat deze beweging door eene wijziging

van Newton's wet moet worden verklaard, de ontwikkelde formules

zonder bezwaar kunnen worden aangenomen. Of wellicht de aan de

gewone uitdrukking voor de gravitatie toegevoegde termen bij andere

hemellichamen een waarneembaren invloed kunnen hebben, zal nader

onderzoek moeten leeren ; waarschijnlijk is het niet.

Intusschen is het niet mijne bedoeling aan den bijzonderen vorm,

dien ik in het voorgaande aan die termen gegeven heb, veel waarde

te hechten. Het was er mij vooral om te doen, aan te toonen dat

de zwaartekracht kan worden toegeschreven aan werkingen die zich

met geene grootere snelheid dan die van het licht voortplanten.

Zooals men weet heeft reeds Laplace de vraag van de voortplan-

tingssnelheid der algemeene aantrekkingskracht behandeld, en hebben

ook vele astronomen na hem onderzocht wat er gebeuren moet

wanneer de invloed die van een hemellichaam A uitgaat een zekeren

tijd behoeft om een tweede lichaam B te bereiken. Stel dat A zich

met de snelheid p beweegt, terwijl de voortplantiugssnelheid V is.

Het is gemakkelijk aan te geven hoeveel de plaats ^i, waar A zich

bevond toen het iets uitzond dat, met de snelheid V voortgaande, B
op den tijd t bereikt, afwijkt van de plaats A^ die A op den tijd t

inneemt. Berekent men nu de werking alsof A op die plaats ^i stil

was blijven staan, dan komt men tot een invloed op de astronomische

P
bewegingen die van de orde — is; stelt men V gelijk aan de snel-

heid van het licht, dan wordt die invloed veel grooter dan met het

oog op de waarnemingen mag worden toegelaten. Zouden de van

n— afhankelijke termen niet te groot worden, dan moest men aan-

nemen dat V vele millioenen maal zoo groot als de snelheid van

het licht is.

Het blijkt uit het voorgaande dat men aan deze gevolgtrekkino-

kan ontkomen. Toestandsveranderingen in den aether, die aan ver-

gelijkingen van den vorm (l) gehoorzamen, planten zich met de

snelheid V voort, en toch treden in de uitkomsten geéiie termen van

de eerste orde p- of ^. (§ 8 ) op, maar alleen termen met -^, en
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-—. Dit is te danken aan de eigenaardige wijze — hoe die is wordt

door de vergelijkingen bepaald — waarop materie die in beweging

verkeert den toestand van den aether wijzigt ; de toestand van den

aether is in het boven beschouwde geval niet dezelfde als wanneer

het werkende lichaam in den stand ^i stilstond.

Wiskunde. — De Heer W. Kapteyn biedt een opstel aan ge-

titeld : j,Een bijzonder geval van de differentiaalvergelijking

van MoNGE."

In aansluiting aan de Verslagen van de Vergaderingen van 25 Nov.

en 30 Dec. 1899, deelen we hier de resultaten mede van ons onder-

zoek betreffende een geval waarin de vergelijking van Mokge uit

drie termen bestaat.

Heeft de vergelijking van Mokge den vorm

8 -\- X t -\- ^i = O

dan zal deze vergelijking alleen dan twee intermediaire integralen

toelaten wanneer

13 1

X = — — {p()-\-v) ^1= —H(p(j-^v)
i> dg {}

waarin q eene willekeurige functie van x yz q voorstelt, de functie

V voldoet aan de differentiaalvergelijking

J_3(»3v / _7_3cA 9t'_Jl_^^ Bt;_3(>

(f dgdy ^ (/dq^dz ^ ^ dq~~ dm

3 3
on // do operatie z-^q^ bctookent.

oy oz

Ken der intermediairo i» dan

;>(' + «'=/(*)

waarin / eene willrkcurigo functie beduidt, terwijl de tweede ge-

vonden wordt door verbinding van de beide integralen van het

complcete systeem
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„,J^ dvdV dV dvdV

ofj oqoy oj; oqd^

Sueciule irevallün.ö'

I. « 4- A f = o

Hier is // =— //(/.» (> -f- f ) = O, dus

IJ ((j) = O en /7 (t;) = O

terwijl de differentiaal vergelijking voor v zieh herleidt tot

Zij (J eene willekeurige functie van j-, 7, n = z — <jy^ dan vinden

wij liier

X-—\ (^-,^)4-^-,^
do L \3m3«/ ^u^ J 3x 3«/ 3a: 3'

De diilereutiaalvergelijking s-\-kt=zO bezit uu de beide inter-

mediaire integralen

3cr 3r> 3ö 3o"

OU OP OU oq

waarin ƒ eene willekeurige functie voorstelt.

Deze uitkomsten zijn algemeener dan de sub IV vrotïger medege-

deelde; men vindt deze terug door te stellen

Q = e-/<P (1) '^1 V =i — \ e-/'^ (9) «''7
<// (;f, 7) </</.

II. 6 -f- /< = 0.

11
Q 'èq

Hier is A = — ;^{p (/ -\- v) := 0^ dus

— = O en X- = O

Verslagen der Afd. Natuurk. Dl. VIII. A». 1899/1900.
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terwijl de differentiaalvergelijking voor v zich herleidt tot

Zij nu o eene willekeurige functie van w, y, z, dan vinden we nu

? \h a^ ^ 8^2 y + "èx 9y + ^ 9.^ 3J

'

1

De differentiaalvergelijking s + /^ = O, waarvoor men ook kan

schiijven

djc dy

bezit als intermediaire integralen

d^ 9o' 9<y

;z^="9^+^9i^^^^"^

rf<y 9<7
,

9<7 ...

dy óy ós

waarin weer ƒ eene willekeurige functie voorstelt.

Deze uitkomsten zijn slechts in vorm verschillende van de vroeger

sub V medegedeelde.

Wiskunde. — De Heer P. H. Schoute biedt eene mededeeling

aan: y^Ooer de ineetkundiye plaats der middelpunten van hyper-

sphermhe hromminy hij de normaalkromme der n-diinensionale

ruimte".

Aan het slot der vorige mededeeling hebben wij er op gewezen,

dat de kenmerkende getallen van de meetkundige plaats der middel-

punten van hyperspherische kromming verlaging ondergaan, als eenige

der oneindig ver gelegen punten van de gc^geven rationale kromme
Huinen vullen. We wenschen thans in een bepaald bijzonder geval

het bedrag dier verlagingen op te sporen. We bedoelen het geval,

wtuirin «b? gegeven kromme de „normaalkromme" A'!,' is van de n-

dimenüionale ruimte -S,,
, waarin ze vervat is. Zoo als hekend is, wordt

di'zc kromme op reehthoekigi^ eoördinaatasscin voorgesteld door «Ie

vergelijkingen

ir, = <«, (»•=/, 2, ... «) (1)
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waarbij t weer de parameterwaarde is van „het punt <" der kromme.

Wijl de grootheid v der vorige mededeeling hier de eenheid is, heeft

de n'ïe-jnachtsvergelijking v =: O hier n wortels oneindig, waaruit

volgt, dat de n oneindig ver gelegen punten der kromme in een

enkel punt, het oneindig ver gelegen punt van de ^n-as, samenvallen.

Ter voorbereiding van het algemeene geval van een willekeurige n

beschouwen we echter eerst het geval n=: 3 der ruimte-parabool.

1. Schrijven we ter vermijding van indices voor de rechthoekige

coördinaten van een punt in -Sg als naar gewoonte a?, y, z in plaats

van ^1 , ^2 » ^3 » ^^^ is ^^ ruimte-parabool voorgesteld door

x=:t, y = t^, ^ = t^ (2)

De vergelijking van liet normaalvlak in het punt t is dan

x—t -f Jtiy—t^) -f 3t'{s—t^)=z0

of, naar t gerangschikt

3t'' 4- 2t^ — 3zt^ + {l—2y)i — x=zO . . . (3)

Y/ijl deze vergelijking van den vijfden gnuid is in t
,
gaan er vgf

normaalvlakken der ruimte-parabool door een willekeurig gegeven

punt en is de meetkundige plaats Ri , zoo als vroeger reeds gevonden

werd, dus van de vijfde klasse.

De vergelijking van het ontwikkelbaar oppervlak omhuld door de

reeks der normaalvlakken (3) wordt verkiegen door t te elimineeren

uit (3) en haar afgeleide naar t. Dit wordt onmiddellijk teruggebracht

tot het elimineeren van t uit de beide kubische vergelijkingen

4/3 —9zt^-\-4{l-2y)t -5x= 0i
18ozt^-^12{10y-7)i^+ 8{25x-8)t-\-4:(l-2y) = S

waardoor met behulp van de bekende eliminatiemethode gevonden wordt

O

O

- 5x

185z, 120y-84, 75x-24, 4-8y
,

O , O

O , 135 z , 120y -84, 75x-24, 4-8y
,

O

O , O , 130 3 , 120y - 84, 75x- 24, 4 - 8y

42*
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Het bedoelde onlwikkelbaar oppervlak is dus van den zesden

graad ; derhalve is zes de rang van Ri .

Door .r, y, z op te lossen uit (3) en haar eerste en tweede afge-

leiden naar t vindt men

1 -2y = 3tH15f2-\-2)
I

, (4)

z = 2t { 5r~-\-l) 1

waaruit volgt, dat de kromme Rb van den vijfden graad is. In

stede van 5, 2 (5-1), 8 {5-2) of 5, 8, 9 zijn de kenmerkende getallen

van Rb dus 5, 6, 5.

In het voorbijgaan merken we hier op, dat het normaalvlak

2 (3 1^ X - 3 1 y -\- z) = 108 tT -\- 147 f- -]- 38 1^ -\- 1 . . . . (5)

van de kromme Rb in het punt t naar behooren evenwijdig is aan

het kromtevlak

t^-3i~x-\-3ty - z=

der ruim te-parabool in het punt t. Wijl (5) van den zevenden graad

is in «, is de meetkundige plaats R'b^ behoorende bij de kromme

Rb als oorspronkelijke kromme, van de zevende klasse. Dit sluit met

de in de vorige mededeeling verkregen algemeene uitkomst. Want
het getal 3n—2, hier 13, moet wegens de bijzonderheid sub«) met

vier en wegens de bijzonderheid sub ^) met twee verminderd worden.

Immers, wijl v een constante is, heelt de vijfdcmachtsvcrgelijking

V = O vijf gelijke wortels oneindig ; bovendien hebben de drie ver-

gelijkingen a\ = O, u'2 — O, a\ = O den tactor lot'^ -}- 1 gemeen,

in verband waarmee de kromme R'b tevens twee toegevoegd onbe-

staanbare kee.'punten blijkt te bezitten.

2. Wijl de hier voor het geval w = 5 gevolgde handelwijs zich

niet zoo g(;makkelijk op de ruimte «.%, laat uitbreiden, zoeken we

een anderen weg, waarbij dat bezwaar zich niet voordoet. Daartoe

brengen wc in herinnering, hoe men de vroeger gebezigde stelling

bewijst, volgens welke de omhullende kromme van een ruimte met

11— ï afmetingen, waarvan de vergelijking, lineair in de coördinaten

fi (»=/, :/,... T/) , een parameter t tot den /''•'" giaad bevat, de

kenmerkende getalhm

hcoft; wjuirbij dan Htilzwijgend aangenomen wordt dat ky'n—2 is,

i
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wijl de laatste omhullende anders öf een meervoudig oneindig aantal

punten bevat en dus geen kromme is, 5f — zoo ze al uit een enkel-

voudig oneindig aantal punten bestaat — in con ruimte S^-i gelegen

is. Werkelijk is hier steeds k=z 2n — l.

Het bedoelde bewijs kan geleverd worden met behulp van de twee

volgende overwegingen

:

a). Het stelsel van « -|- ^ vergelijkingen bestaande uit de h^*^-

machtsvergelijking

f{t)= aot^-\-a^t^-^ {- .... ak-xt-\-ai, =

en haar ceiste, tweede, .... «^*' afgeleiden na<ar t kan vervangen

worden door een stelsel van » -\- 1 vergelijkingen van den k—«^«n

graad in «, die alle coëfficiënten hebben lineair in de coëfficir'ntcn

van f{t) — O uitdrukbaar.

b). Men verkrijgt den graad der meetkundige plaats voorgesteld

door s -]- 1 vergelijkingen van den k—«^«" graad in <, waarvan de

coëfficiënten lineaire vormen in de coördinaten *',(t = /, 2, . . . n)

zijn, door aan dit stelsel n—s geheel willekeurig aangenomen lineaire

vergelijkingen in die coördinaten toe te voegen en uit het aldus

ontstane stelsel van n -\- 1 vergelijkingen, wtiarvan er n—a geen t

bevatten, de n coördinaten te eiimineeren. De graad der resulteerende

vergelijking in t is dan de graad der gezochte meetkundige plaats.

Het bewijs van deze twee hulpstellingen is zeer eenvoudig. De

eerste is slechts een uitbreiding eener bekende stelling van Eüler.

u .

Doet men de vergelijking f{i)z=0 door de substitutie t = — in

den homogenen vorm ff (u, r) = O overgaan, dan zijn de « -f ^ be-

doelde vergelijkingen

9u*
~"

' 9m«— ^ dv ' ' ' * ' 3ü*
'

En door de in de tweede hulpstelling aangegeven handelwijs te

volgen vindt men het aantal punten, dat de meetkundige plaats van

n— s afmetingen, bepaald door de s-\-l vergelijkingen van den k—s^e"

graad, gemeen heeft met de ruimte aS^, die no doorsnee is van de

n—s willekeurig aangenomen ruimten Sn-i.

Schrijft men nu de voorwaarde op, dat de eliminant van het

stelsel der n-\- 1 in de n coördinaten lineaire vergelijkingen verdwijnt,

dan verkrijgt men een vergelijking van den («4-^) {k—s)^^"^ graad in

t en hiermee is de stellino- bewezen.
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3. De verlagingen nu, die de kenmerkende getallen der bij de

ruimte-parabool behoorendo meetkundige plaats Rb ondergaan, staan

natuurlijk met den bijzonderen bouw der vergelijking (3) in ver-

band. Eerstens is deze vergelijking niet volledig, want t* ontbreekt;

ten tweede bevatten niet alle aanwezige termen alle drie de coördi-

naten iT, y, 2 in hun coëfficiënten. We zuilen nu eerst aantooncn,

dat de laatste bijzonderheid de optredende verlagingen ook dan nog

verklaart als we verzuimen de door de hulpstelling a) aangewezen

vereenvoudiging aan te brengen ; daarna laten we zien, dat de eerste

bijzonderheid hier geen invloed heeft.

Vervangen we in den eliminant van het stelsel elk element door

het getal, dat zijn graad in t aanwijst, en duiden we de door het

differentieeren ontstane leege plaatsen door het teeken f aan, dan

hebben we in de drie gevallen s = O, 1, 2, die zich bij de ruimte-

parabool voordoen, — onafhankelijk van het ontbreken van <^' in (3) —
met de drie symbolische vergelijkingen



fti h, '

I

2t rit*
\

en (Ie bekende termen

( G27 )

= 3 (a^ h.) /••

! ^ t- t->

I = - 12a^r^

van deze vergelijkingen niet verdrijven kan door de liandt^lwijs der

eerste hulpptelling toe te passen of gebruik te maken van liet ont-

breken van den term t* in (3), waardoor vergelijkingen /(O= ö, enz.

van nog lageren graad worden verkregen. Immei-s, deze bewerkingen

komen overeen met het veiminderen van de elementen eener rij

van bovenstaande determinanten met de met een vorm in t vermenig-

vuldigde overeenkomstige elementen eener andere rij en door deze

bij determinanten zeer gebruikelijke transformatie-methode kan de

graad van den determinant in t niet verlaagd worden. Dat toe-

passing van de eerste hulpstelling den graad van den algemeenen

eliminant verlaagt van

^^ + (^-0 + ..- + (^'~-') =— ^}±±Jitoi^ 2.) (, H- 1)

is dan trouwens ook sleehts schijnbaar ; in werkelijkheid is de

eliminant der vergelijkingen

9/ 3*/

reeds van den graad {s -^ 1) {k — «), hoewel ze naar den vorm te

oordeelen van hoogeren graad schijnt. Aan den anderen kant gaat

hier in liet geval van de ruimte-parabool
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machtsvergel ijkingcD bedienen ; dus blijft de determinant van den

zesden graad 'm t.

4. We zijn thans in staat het algemeene geval, waarin n en

» <. 7J willekeurig zijn en kz= 2 n — 1 is, volledig te behandelen.

Stellen we als naar gewoonte door pf\'' de analytische faculteit

PiP + r) (p + 2»0 . . . \p + iq-l)r\

voor, dan verschijnt de te onderzoeken vergelijking in den vorm

1 t t- . . . . t"-'-'^ /»-* i»-! ^2«-l

t 1 2/ .(«-s-i)^''---2 {n-s)t>'-'~^ . . {n~l)t«-^ (2n-l}t"-"-^

{n-sy\H''—'-'^ i2n-s)'lH^'*-'-'^

ai.i «1,2 «1,3 .... ai,n-t ai,„—s+i .... ai,« cfi,n+i

a»,l «2,2 02,S .... «2,H—

*

f'2,«—
s-J-1 . . . .02,./ CtZ.u+l

(lM—;\Ctm-t,San—r,S . • . (tii—s.H—t On-t.n—s+l • • • «»—.?,« Ctn—,?, n+1

Door vermenigvuldiging van de tweede rij met «, van de derde

met i'^j enz. en van de s-\-P^^ met <« nemen de eerste s-\-l elemen-

ten van elke kolom dezelfde macht van t aan. Hieruit volgt, dat

=0.

'o'>

(n — s) -\- {n — s -]-])-{-...-{- {71 — ])-{- 2 n — 1

verminderd met

i + 2+ . . . +«

o( 2n— j -{-sin— s — 2) den graad der vergelijking aangeeft, indien

de termen van den hoogstcn graad en do bekende term niet verdwijnt.

Nu is ïlc l)ek«Mule term het product van de getallen i, 2, 6, 24, . .
^

mot een determinant van cocfficirnten a,jt; deze verdwijnt dus niet.

En de termen van den lioogyten graad 2 n ~ ] -\- s {n ^ s — ]) hohhon

samen |(enomen tot eoëffieiënt het product van een dc^tenninant van

grootheden a^ met
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1

n — n — s-\- 1 .

1

n — 1

1

2n- 1

{n - 8)* ;
1 {2n - sy^^

wat zich liorlcidon laat tot

1 1

n — s n — s-\-

1

in - 8)3 (n- 8 + i)2

(n - 8)' (M - 8 -f ly

1 1

. n - 1 'Jn - 1

. (n - D' {2 n - 2)2

(n - ly (2 n - ly

en dit vei*schilt van nul, wijl het het product is van alle mogelijke

verschillen der s-\-l getallen n — s, n — s + l, . . . . n — 1, 2n — l

en onder deze geen gelijke voorkomen.

Volgens de nu verkregen einduitkomst zijn dus de kenmerkende

getallen van de meetkundige plaats der middelpunten van hyper-

spherischo kromming Rh bij de normaalkromme A^, achtereenvolgens

'Jn 1, 3n — 3, 4n—7, 5n~13, 0ti — 2J,.. 2n~l,

waaruit volgt, dat ze niet veranderen als men ze in omgekeerde

volgorde neemt. In het bijzonder vinden we voor

. 3, 3

. 5, 6, 5

. 7, 9, 9, 7

. 9, 12, 13, 12, 9

. 11, 15, 17, 17, 15, 11

. 13, 18, 21, 22, 21, 18, 13

. 15, 21, 25, 27, 27, 25, 21, 15

. 17, 24, 29, 32, 33, 32, 29, 24, 17
. 19, 27, 33, 37, 39, 39, 37, 33, 27, 19.

Hiermee kan men de in de vorige mededeeling opgenomen tabel

die op de algemeene rationale ruimtekromme van minimum «"raad

slaat, vergelijken.

w =
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Physiologie. — Mededeeling van den Heer Ha.mburger : ^Over

hefjceerstandsvermogen der roode bJo€dUchaampjes'\

l^adat DuKCAN/') in 1867 terloops de aandacht had g-evestigd op

het feit dat bij chlorose de roode bloedlichaampjes kleurstof verliezen

in een zoutoplossing, waarin dit bij den normalen mensch niet ge-

schiedt, bepaalde Malassez ^) naar aanleiding van zijn studie over

de telling der roode bloedlichaampjes de zoogenaamde resistentie

dezer cellen, door bloed te vermengen met een zeer verdunde zout-

oplossing en op bepaalde tijden na te gaan, hoeveel bloedlichaampjes

overgebleven waren. Hoe sneller de bloedlichaampjes te gronde gingen,

des te geringer de resistentie.

Na hem werden, eveneens door telling, doch op een andere wijze,

resistentiebepalingen verricht door Chanel ^). Men vindt de beide

methoden, zelfs in de Fransche literatuur, zelden geciteerd en nog

zeldzamer toegepast. Het laatste geldt ook voor de methoden van

Landois, Laker en ook van anderen, die het weerstandsvermogen

tegenover electrische ontladingen, uitdrogen, en andere invloeden

bepaalden.

Een betere ontvangst mocht ten deel vallen aan een methode van

onderzoek, die oorspronkelijk slechts bestemd was om de wetten der

isotonie bij de bloedlichaampjes te bestudeeren '•), maar die in 1890

het eerst door VON Limbeck ^) werd aangewend om de resistentie

der bloedlichaampjes bij den zieken mensch te onderzoeken. Zij

bestaat in de opsporing der Na Cl-oplossing, waarin de eerste bloed-

lichaampjes op het punt staan kleurstof te verliezen. Geschiedt dit

bijv. in een Na Cl-oplossing van 0.50 pCt., dan noemt men 0.50 pCt.

„het weerstandsvermogen van de minst resistente bloedlichaampjes".

Gaat men nu voort met dci zoutoplossing te verdunnen, dan verliest

ook een zeker aantal der meer resistente bloedlichaampjes hun ge-

kleurden inhoud en eindelijk hebben alle bloedcellen dezen verloren,

du8 ook de meest resistente. Tegenover de zoutoplossing, die cvT)n

sterker is dan de laaist bedoelde zijn dus de meest resistente nog

opgewassen. Het is deze zoutoplossing, die dan de „maximum-

') DOKOAK, Sitxangsber. d. Wiener Aknd. v. Wissensch. 11 Apn'l 1S67.

*) Malambz, Mém. de In Soc. de Hinl. 1873 p. I:U; Cumpt. remi. de In Soo. de

IUqU 1S95, p. t.

') CiunBL, Sur !• réfittance des gloliulcs rou^'CH. 'Ilu-so Lyoii 18SÖ.

*) HAMBOtort, Kon. Akad. t. Wetenxrli. IVocoH-Vcrhnnl der Ziaiiij,' van 2'.t Doe,

188S. Arokiv f. (Anat u.) Hhytiol. 1886.

*) VON LlMVRCK, Pruger uied. VYoclictiNclir. 1890, N". !^8 ii. 2tf.
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resistentie" voorstelt (Mosso ^), Viola ^). Er zijn met de bedoelde

methoden (Hamburger-Mosso-Viola) een betrekkelijk groot aantal

resistentiebepalingen verricht, doch of zij het inzicht verruimd hebben

in de physiologische en pathologische toestanden, welke er door be-

studeerd moesten worden, mag op zijn gunstigst genomen, betwijfeld

worden. Men zou eenigermate een uitzondering kunnen maken voor

cyanose en koortsachtige toestanden. De waarneming dat bij cyanose

„vermindering van resistentie" wordt waargenomen kan men ten minste

terugbrengen tot het feit dat bij bloedlichiiampjes, welke met COg

behandeld zijn, hetzelfde wordt waargenomen ^) en voor het laatste

verschijnsel bezitten wij een, naar mij voorkomt, bevredigende ver-

klaring *). Dat bij koortsachtige toestanden de resistentie moet af-

nemen is duidelijk, wanneer men bedenkt dat bij koorts het alkali-

gehalte van het serum daalt, welke daling eveneens teu gevolge

heeft dat de bijbehoorende bloedlichaampjes in een hoogere zoutcon-

centratie reeds kleurstof beginnen te verliezen dan die, welke in

normaal serum hebben gelegen ^).

De reden wmirom bedoelde resistentiebepalingen tot dusverre weinig

vruchtbaar zijn geweest, mag wel gezocht worden in de omstandigheid

dat men zich er geen rekenschap van gaf, wat men eigenlijk bij

de bepaling van de resistentie vaststelde, en welke physiologische

beteeken is men aan de gevonden cijfers had te hechten. Nog in

1895 kon men, in de conclusies der dissertatie van Urcelay: „Sur

la résistance des globules rouges", These de Paris, lezen: „Lacause

de la résistance des globules rouges nous est inconnue", en dat op

een tijdstip, dat de meeste der tot dusverre bekende resistentie-

bepalingen reeds verricht waren en Urcelay deze zelf met eenige

vermeerderd had.

Wat mij zelf betreft, heb ik mij dan ook nooit aangetrokken ge-

voeld, mijne methode van onderzoek anders dan voor meer omschreven

doeleinden te gebruiken ; en opzettelijk heb ik tot dusverre steeds

vermeden, het in casu onduidelijk woord resistentie te gebruiken bij

1) A. Mosso, Archives Italiennes de Biol. 1887. T. VIII, p. 257.

*) Viola, Gazette degli Ospedali 1894, p. 115; Archives de Physiol. et de Patliol.-

géncrale 1895, p. 37.

'') Hamburger, Versl. ea Meded. Kon. Akad. v. Wetenscli. 3e II. Dl. IX. 1891, p. 197.

Zeitschr. f. Biol. B. 28. 1S92, S. 105.

^) Dezelfde, Verslagen der Kon. Akad. v. Wetenscli. 28 Nov. 1896; 27 Febr.

18'j7. Zeitschr. f. Biol. 1897, S. 252.

*) Dezelfde, Versl. en Meded. d. Kon. Akad. van Wetenscli., 3e K. Dl. IX, 1892,

p, 354; Archiv f. (Anat. u.) Physiol. 1892, p. 513.
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het uittreden van kleurstof onder den invloed van verschillende

zoutoplossingen of andere stoffen.

In de tot mij gerichte uitnoodiging, op het aanstaande in Parijs

te houden Internationale Medische Congres over het onderwerp een

rapport uit te brengen, vind ik een welkome gelegenheid het vraag-

stuk thans te bestudeeren, te meer daar dit aanleiding geeft de in

den laatsten tijd verrichte onderzoekingen over de volumebepaling

van het protoplasmatisch net der bloedlichaampjes te controleeren.

Ik wil een poging wagen het begrip „resistentie" der bloed-

lichaampjes tegenover zoutoplossingen te analyseeren en zal mij

daarbij in de allereerste plaats hebben af te vragen : door welke

factoren wordt het door zoutoplossingen bewerkte uittreden van

kleurstof uit de bloedlichaampjes beheerscht. Ik stel mij daarbij op

het standpunt, dat het bloedlichaampje bestaat uit een protoplasmanet,

in wier al of niet gesloten mazen zich de intraglobulaire vloeistof

bevindt ; het is deze vloeistof, welke uitsluitend het wateraantrekkend

vermogen der cel vertegenwoordigt ; het protoplasmanet heeft er geen

aandeel aan.

Denkt men zich nu een bloedcel gebracht in een hypisotonische

oplossing, dan zal dus alleen de mazeninhoud zwellen. De grootte

dier zwelling zal bij een bepaalde hypisotonische oplossing des te

aanzienlijker zijn, naarmate de osmotische drukking van de intra-

cellulaire vloeistof grooter en ook naarmate bij een bepaald celvolume

de hoeveelheid intracellulaire vloeistof grooter is. Hop. aanzienlijker

mi de vermeerdering van volume is^ loelke men de intracellnlaire

vloeistof kan doen ondergaan^ zonder dat de protoplasmatische be-

grenzing kleurstof doorlaat^ des te meer resistent mag het protoplasma

beschouwd worden.

Overweegt men het een en ander, dan blijken bij inwerking van

verschillende zoutoplossingen op de roode bloedlichaampjes, drie of

zoo men wil twee vormen van resistentie voor den dag te komen.

1. De resistentie van het bloedlickaampje tegenover kleurdofverlies

onder den invloed van verdamde oplossingen.

liet ié deze vorm van resistentie, welke men tot dusverre bepaald

hoeft. Zij is van gccomplicccrdcn aard.

2. De relatieve resistentie van het jnvtoijlasnia fcgcH het doorlalen

van kleurstof bij uitrekking.

3. De absolute resistentie van het protoplasma tegen hef doorlaten

van kleurstof bij uih>'/:/.ing.
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ad. 1. Besistentte van het bloedlichaampje tegen kleurstofver lies

in verdunde zoutoplossingen.

Gelijk werd opgemerkt, is deze de resistentievorm, welke men tot

dusverre door de zoogenaamde bloedlicliaampjesmethode heeft bepaald.

Men voegt bij zoutoplossingen van langzaam afdalende concentratie

enkele droppels van hetzelfde bloed en zal dan bijv. waarnemen dat

in een Na Cl-oplossing van 0.49 pCt. eenige kleurstof is vrijgekomen,

terwijl dit niet het geval is in een NaCl-solutie van 0.50 pCt. Deze

noemt men dan de (minimum)resistentie. Juister zou het in ieder

geval zijn om, daar de resistentie omgekeerd evenredig is met

de bedoelde grensconcentratie, haar uit te drukken door
;

U.OU
1

dus in het algemeen R{biotdiichaampjei) = -;- , waarin Cg de grens-

concentratie voorstelt, waarin de eerste bloedlichaampjes op het punt

staan kleurstof te verliezen.

Het behoeft nauwelijks gezegd ie worden, dat Ri = — voor
^9

andere zouten dan Na Cl een andere numerieke waarde heeft. Bij

de twee andere resistentievormen heeft de aard van de gebruikte

opgeloste stof geen invloed op de verkregen waarde.

Wat de uitvoering der methode betreft, veroorloven wij ons een

wijziging voor te stellen. Het schijnt ons, ook in verband met de

bepaling van de andere vormen van resistentie, aanbevelenswaardig

de bepalingen te verrichten in tiechtervormige buisjes, waarvan het

capillaire gedeelte gecalibreerd is en van onderen gesloten. Zij hebben

denzelfden vorm als vroeger reeds beschreven werd i), doch met het

oog op het gebruik van menschenbloed, een weinig kleinere afme-

tingen. Met een capillair pipetje meet men voor de verschillende

buisjes, die allen een gelijk volume van verschillende zoutoplossingen

bevatten, een bepaalde hoeveelheid bloed af (gedefibrineerd of oxalaat

bloed) en laat de mengsels Vg uur aan zich zelve over. Vervolgens

centrifugeert men. Na een kwartier reeds zijn bij een matige om-

draaiingssnelheid de bloedlichaampjes bezonken en kan men door

vergelijking vinden waar kleurstof begint uit te treden en waar nog

niet. Deze wijze van experimenteeren heeft een drievoudig voordeel.

1'^. is men, aangezien de relatieve hoeveelheid bloed en zout-

oplossing is vastgesteld en ook de vorm en afmetingen der trechter-

buisjes dezelfde zijn, in staat, beter dan tot dusverre kon geschieden

1) Verslagen der Kon. Akad. vau Weteusch. 21 April 1897.
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de resultaten van veiecbillcnde onderzoekers te vergelijken en wordt

de eenheid bevorderd.

2^. zal, daar de vrijwillige bezinking niet behoeft te worden

afgewacht, de tijd voor een resistentiebepaling bekort worden.

3°. kan men verder die buisjes, welke er voor in aanmerking

komen, voor de bepaling van de beide andere resistentievormen

gebruiken ; doch daarover aanstonds meer.

Om de maximiim-resihtentiG te vinden gaat men op dezelfde

wijze te werk als voor de minimumresistentie ; men zoekt de zout-

oplossing die, met het bloed vermengd, een volkomen heldere, door-

schijnende vloeistof geeft. De oplossing, die nog even troebel blijft,

is de gezochte C'g .

De maximumresistentie is dan H'b = —-

.

. ,, 1 / 1 1 V

De gemiddelde resistentie ^{lio -{- R'i)= —f—— =^^ j^ terwijl

men het verschil H'b — i?6 = -^, resistentiebreedte kjin noe-

men. De bepaling van deze waarde schijnt mij niet zonder gewicht.

Intusschen boude men in het oog dat hier grootheden van ge-

compliceerden aard bepaald worden, waarvan de kennis echter onder

sommige omstandigheden belang kan hebben.

ad. 2. Relatieve resistentie van het protoplasma^ Bpr-

Deze wordt gemeten door de verhouding van het volumen v,^ dat

de intraglobulairc vloeistof in maximo mag bereiken, voordat het

prot^plaama luuir doorlaat, en het volumen r„, dat die intraglobu-

laire vloeistof in normalen toestand bezit.

Deze verhouding —^- kan men volgens drie methoden vinden

:

Methode a.

Door de grcnsconcontratie (C/) der Na Cl-oplossing te zoeken, waarin

het blocdlicliaumpje maxinuuil zwelt, dus op het punt staat kleurstof

te verliezen, en de concentratie C„ der Na Cl-oplossing, waarin het

onveranderd van volume blijft, de Na Cl-oplossing dus welke niet het

Heruiii JKotoniKch is. Aangezien het wateraantrekkcnd vermogen der

intracellulaire vloeiHtof met dat van de omgeving onder verschillendi;

omstandif^lieden overeenkomt, \h
''--=— "

, ten minste wanniH'r men
Vn C,j
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(Ie dissociatie van bloedlichaampjesinlioud en omringende NaCl-

solutie buiten beschouwing laat ^).

Voor de bepaling van C„ kan men de vriespuntmethode gebruiken,

of indien men zeer weinig bloed heeft, de methode van Gkijns-

Eykman ~).

Methode b.

Volgens deze methode zoekt men met hoeveel water men het

overeenkomstige bloedserum kan verdunnen, zonder dat het toege-

voegde bloed eenige kleurstof verliest. Zij x het procentgehalte aan

vg 100 + X
toegevoegd water dan is —^-=———— .

v„ 100

Men kan de benoodigde hoeveelheid serum zeer beperken, door telkens

wanneer men bij het verdunde serum bloed iieeft gevoegd en */, uur ge-

wacht, te centrifugeeren en wanneer de roode kleur dnn nog niet is opge-

treden, bij dit serum een bekende hoeveelheid water te droppelen, dit met

het serum te vermengen en dan dit aldus verdunde serum met de onder-

liggende bloedlichaampjes in innige aanraking te brengen. Dit wordt iierhaald

totdat men kleurstof ziet uittreden. Men heeft voor deze methode dan

hoogstens 8 cc. bloed noodig.

Methode c.

Men stelt volgens een vroeger door mij gegeven methode het

volume van het protoplaemanet van een willekeurig quantum bloed-

lichaampjes vast 3). Laat dit zijn n. Zij verder het volume der

bloedlichaampjes in hun eigen serum V»
,

dan is het volume

der intragljbulaire vloeistof in den normalen toestand Vn—n en

in den maximaal gezwollen toestand Vg—^ en dus de relatieve

Va—n
resistentie /?„,• = — .

Vn—Tl

Met deze methode c bepaalt men onmiddellijk de gemiddelde rela-

tieve resistentie van het protoplasma. Immers, de drie waarden van

Vg, Vn en TT hebben betrekking op alle bloedlichaampjes samen.

Voor de beide andere 'tot 2 behoorende methoden moet men de

') Dit is hier geoorloofd, gelijk elders zal uiteengezet worden. Hier zou deze uiteen-

zetting te ver voeren.

-) C. Eykman, Jaarverslag van het Laboratorium voor Patholog. Anat. en liacteriol.

te Weltevreden over het jaar 1894.

*) Verslagen der Kou. Akad. v. Wetensch. 28 Mei 1898.
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resistentie voor de minst resistente en meest resistente afzonderlijk

bepalen.

Zij voor methode a de Ka Cl-concentratie. waarin ook de meest

resistente bloedlichaampjes op het punt staan kleurstof te verliezen

C'gj dan is de maximumresistentie i?V = -f~ , en de gemiddelde

resistentie ^ (72,,, + i2» = — (~- + -^) .

Zij voor methode 6, x' het procentgehalte aan water, dat men
moet toevoegen om ook uit de meest resistente bloedlichaampjes

„ . , , , . ^, 100 + /
kleurstotuittreden nagenoeg te weeg te brengen, dan is Rpr=^ .

De gemiddelde resistentie zal dan zijn

^\ vr-T pr)
2 \ 100 ^ 100 / 2 V 100 /

De waarden welke de methoden 2 «, 6 en c voor de gemiddelde

resistentie hebben opgeleverd , stemmen uitnemend met elkander

overeen.

De relatieve resistentiebreedte van het protoplasma geven wij aan

door R'pr — Rpr .

Deze waarde schijnt mij uit een physiologisch en pathologisch

oogpunt van belang.

ad. 3. Absolute resistentie van liet protoplasma tegen liet doorlaten

van kleurstof bij uitrekking j Upa-

Oppervlakkig zou men meenen, dat de verliouding van den iiitra-

celluhiiren inhoud der bloedlichaampjes in den maximaal gezwollen

en in den normalen toestand den graad der resistentie in absolutcn

zin uitdrukt. Dit is echter niet het geval. Men denke zich twee in hun

eigen serum gelegen bloedlichaampjes van gelijke grootte; beiden

hebben een intraglobulairen inhoud van gelijke osmotische drukking,

doch het volume van de intraglubulaire vloeistof is in lu^t eerste

bloedli(;luvanipje grootcr dan in hot tweede. Wanneer het nu blijkt,

flat die b<;ide bloedlichaampjes tocli in dezelfde zoutoplossing (C,)

kleurntof gjum vcrlic/.iMi, in \V(dk gcival d(M)sm()tische drukking Viui den

intraghibulairen inhoud van beide W.n slotte; g(!lijk mcx^t zijn, dan moet

men diuiruit besluiten, dat het protoplasma van het eerste bloedlichaampje

meer resistent is dan van het tweede
;
want de absolute volumever-

mccrdnring van het eerste blofMJlicjInuimpjc was aanzienlijker dan van
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het tweede. Bij gelijke C„ en C^ behoeft dus de resistentie nog

niet dezelfde te zijn. Om van twee bloedlichaampjes de absolute

resistentie van het protoplasma te kunnen vergelijken moet men het

quotiënt -f, dat wij trouwens daarom relatieve resistentie noemden,

vermenigvuldigen met een factor ƒ, die het procentisch volume van de

intraglobulaire vloeistof uitdrukt, een factor, welke wij uit n (zie

p. 635) berekenen.

/= -^ X 100.

Aangezien wij niet weten of die factor bij de minimum-resistentie

of bij de maximum-resistentie afzonderlijk mag gebruikt worden,

omdat het onbekend is of het procentisch volume van het proto-

plasmatisch net in alle bloedlichaampjes van hetzelfde bloed dezelfde

is, is het veiliger om den factor alleen aan te wenden daar waarbij

deze in ieder geval behoort, n.1. bij de gemiddelde resistentie.

Men bepaalt derhalve bij deze derde methode de gemiddelde absolute

resistentie van het protoplasma tegen het doorlaten van kleuretof

Vg—Jt
bij uitrekking ; dus Bpa = / r; (vergel. methode 2a).

Gelijktijdige bepaling der drie vormen van resistentie.

Stel men wil de drie resistentievormen bepalen bij den zieken

mensch en men heeft dus weinig bloed beschikb^iar. Men ontlast

1 cc bloed, defibrineert en filtreert of laat het vloeien in 0.2 cc

natriumoxalaat van 1.5 pCt. Van dit l'loed brengt men gelijke

hoeveelheden (met een capillair pipetje afgemeten) in trechterbuisjes,

die bevatten 0.30, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38, 0.40, 0.42, 0.44, 0.46.

0.48, 0.50, 0.52, 0.54, 0.56 pCt. i)

Men vermengt, laat Vg uur staan en centrifugeert. Daarna stelt

men vast in welk buisje kleurstof begon uit te treden. De daarop-

volgende, meer geconcentreerde vloeistof, stelt Cg voor. Door vast te stel-

len waar het mengsel doorschijnend is geworden, vindt men de maxi-

mum-resistentie Cfg. Aldus is Rb =—- en R'b = —; . (Methode 1).

') Heeft men iiiet zooveel buisjes, dan kau meu door grootere sprongen te nemen
d.w.z. door bijv. op te klimmen met 0.4 pCt. Na Cl, voorloopig zoeken waar ongeveer
de grenzen voor minimum- en maximum-resistentie liggen en dan later nauwkeuriger
vaststellen.

43
Verslagen der Afd. Natuurkunde. Dl. VIII. A». 1899/1900.
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Thans worden 5 buisjes ingezet met gelijke hoeveelheden zout-

oplossing en onderling gelijke hoeveelheden bloed.

Buisje (1), onverdund gedefibrineerd bloed.

„ (2), bloed + Na Cl 0.9 pCt.
j om te zieniuwelkeNaOl-oplossing

(3) -\- 0.88 - [ li^t volume der bloedlichaampjes

/A\ 1 O Sfi / s^^'J^ wordt als in buisje 1.

„ (5) „ + de NaCl-opl. zooeven gevonden, d. \v, z. de

grenso])!. C^^ waarin de bloedlich. op het punt

staan kleurstof af te geven.

V (^0 V 4-NaCl 1.5 pCt., mede ter bepaling van het

protoplasmanet.

Alles wordt gecentrifugeerd tot constant volume.

Qi
De relatieve resistentie, zijnde — , kan men nu berekenen door de

concentratie der NaCl-opl. (2), (3) of (4) te deelen door die der

NaCl-opl. (5) (Methode 2a), of ook door uit de NaCl-opl. (2), (3) of

(4) en de NaCl-opl. (6) het protoplasmatisch netwerk tt te bere-

kenen. Buisje (1) geeft V„^ buisje (5) geeft Vg en dus relatieve

V TT

resistentie Rpr is ook = —— . (Methode 2c)
Vn—n

Voor de berekening van de absolute resistentie, waarvan men

slechts de gemiddelde kan vaststellen, is thans ook alles bekend. Zij

V 71

is 100 72;^-^^. (Methode 3).

n

Heeft men bij vergelijking van de resistentie van twee bloedsoorten

reden {uin te nemen, dat in den normalen toestand het volume van

het protoplasmatisch net. of wat hetzelfde is, van de intracellulaire

vloeistof niet verschilt, dan worden de bepalingen eenvoudiger en

kan men volstaan met de resultaten van de methode 2a, 2h of 2c.

Is nog bovendien de osmotische drukking van het bijbehoorcndo

serum gelijk, dan is de 1« methode voldoond(\

Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt een opstel aan

van den Heer J. D. van der Waals Jr., getiteld : „ Vev-

(jelijkinfjm waarin functies voorkomen voor verschillende waarde

der onafhankelijk veranderlijke,^^

§ 1. Donken wij ons een olectriscben vibrator op een alslaiid r

an een vlakken spicgelciidcn wand. Willen wij op het oogcnblik

t de bewegin^vergelijking van dien vibrator opstellen, dan /uilen
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wij in aanmerking moeten nemen, dat er op dien vibrator krachten

werken, die door hem zelven zijn uitgezonden en vervolgens op den

wand teruggekaatst. Die krachten worden bepaald door den toe-

stand van den vibrator op het tjjdstip t\ wairondo vibratie^? werden

uitgezonden, d.w z. op een tijdstip, dat het oogenblik, waarop wij

r
de bewegingswijze willen kennen, 2 — voorafgaat. De bewegings-

vergelijking, die de beweging van den vibrator bepaalt, zal dus

behalve het electrische moment van den vibrator en de Aucties

daarvan op het oogenblik t die zelfde grootheden op het oogenblik

t' = t — 2— bevatten.

Dergelijke problemen van ingewikkelder aard, kunnen zich ia

groeten getale voordoen. Ten eerste kan men den invloed willen

nagaan, dien verschillende vibratoren op elkaar uitoefenen, waardoor

men een stel simultane differentiaalvergelijkingen krijgt optelossen,

die de eigenaardigheid, die wij behandelen, vertoonen.

Verder kunnen de verschillende lichamen, die men beschouwt,

bewegen, waardoor r en dus het tijd verschil tusschen t en t' ver-

anderlijk wordt. Hebben wij b.v. een vibrator, die zich loodrecht

naar een vlakken spiegelenden wand toe beweegt, dan zal die op

het tijdstip t' een afstand, dien wij r' noemen, van den wand ver-

wijderd zijn geweest, zoodat

r + r'

t =t rr— .

Hierbij kan men juist de ponderomotorische werkingen willen

nagaan, zoodat de grootheid r, die in t' voorkomt tevens de groot-

heid is, die men niet ais functie van t kent, maar door middel van

de differentiaalvergelijking als functie van t wil bepalen.

Soortgelijke vraagstukken doen zich natuurlijk ook voor in de

leer van het geluid.

Ofschoon deze vraagstukken misschien niet van zoo groot belang

zijn, dat het de moeite waard is daarvoor een volledige theorie van

de bedoelde vergelijkingen te ontwerpen, wil ik, daar het mij niet

bekend is, dat zij reeds behandeld zijn, op eenige bijzonderheden

van de oplossing wijzen.

§ 2. In de physische vraagstukken komen steeds differentiaal-

vergelijkingen voor. Ik wil echter met het eenvoudiger geval be-

ginnen, waarin de op te lossen vergelijking geen differentiaalquo-

43*
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tienten bevat. In het algemeen is zulk een vergelijking voor te

stellen door:

F(y\ y, x', a') = 0.

Hierin stelt y' voor de waarde van ?/, die men verkrijgt door in

y=-f{r) voor :r te substitiieeren ^'. Nu moet nog gegeven zijn hoe

X met de andere grootheden samenhangt. In het algemeen kan

dit geschieden door nog te geven

Fi {y\ y, x\ x) = 0.

Het vraagstuk komt dus neer op het oplossen van

F{y\ y, x\ x) = en F^ (y', y, x\ x) = Q

waarbij nog gegeven is, dat de afhankelijkheid van y' van a- en

van y van x door dezelfde functie wordt uitgedrukt.

Uit deze twee vergelijkingen kunnen wij y' en a-' opgelost denken

:

*' = x\ (^. y) y = X2 (^> y)'

Nemen wij nu een willekeurige waarde x z=z x^ aan en eengeheel

willekeurige functie y ^= lUi {x). Berekenen wij nu yi = ipi {x{) en

X2 = X\ (-^1 y\)' Tussohen x^ en ^g kunnen wij dan y door de geheel

willekeurig gekozen functie voorstellen. Substitueeren wij dan in

X\ (^ y) ^^ Xi (* y) voor y de waarde ipi [x) dan krijgen wij x' en ^'

beide uitgedrukt in x:

x' = ^'i (;r) y' = ^'^ (x).

Door uit dezo twee vergelijkingen x te elimineeren vindt men

y' = <^2 (^)-

Bepaalt men nu weer

yz = fpiM e° ^8 = xi (^2 y»)

«lan kan voor x tusschen de grenzen X2 en ^3 de y voorgesteld

worden door i/'s (•*)• ^^p gf'hcH'l dezelfde wijze kan men nog finu^tios

^y(x), if^iix) enz. b<;p:jlen, die telkeUH een oplossing zullen zijn voor

# tiuwohen x^ on ^4, x^ 00 ^0, cuz. Mot behulp vun Fouuuiuu'sche

integralen kunnen wij de oploHsing dus schrijven
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'1 o

X^

-|-
I

I 6«Vj (u;r) nn (t)u) (//g C*')
<^*' ^'* 4" ®"2.

3-j o

Op deze wijze krijgen wij

echter geen continue lijn

als oplossing. Telkens bij

'i » '2 1 *'3 ®°2- 2*1 ^° het alge-

meen de functie tweewaardig

worden en uit twee takken

bestaan, die geheel los van

elkaar zijn. Wij hebben er

namelijk niet voor gezorgd, dat de waarde ^2=^1 (-^2) waarmee

het stuk lijn tusschen jtj en jr<i eindigt, dezelfde is als y2~V^2W
waarmede het stuk tusschen ^"2 en ^3 begint. Deze laiitste waarde

voor ?/2 is het die men voor y' moet substitueeren in /'(y'.y, j?', ƒ)= O

en F^ (y\ t/, x\ x)=zO als men wil zien, of er wel aan de gegevens

voldaan is door de punten (^j , yi) en {x.2 , y.2) a^s punten (^, y) en

(•f'i y') te nemen.

Door te stellen

t/= V/i(a-, q. «-2, . . . . Cn-l)

waarin t'i, «2» • • • • <*«-! constanten voorstellen, waarover wij nog

beschikken kunnen, vinden wij voor «^2» V'a ^nz. ook functies, die

diezelfde constanten bevatten.

Stelt men nu

y2 = j/'i 1 ys = y'a • • • yn = y'n

dan kan men uit deze w— 1 vergelijkingen de e's oplossen. Door de

zoo verkregen waarden der e's in y = tpi («•, q . . . c„_i) te substi-

tueeren kiijgt men tusschen ^1 en .r„+, een lijn als oplossing, die

geen sprongen meer vertoont. De lijn vertoont echter nog wel knikken:

in het algemeen zal -— bij de punten ^rg . . . o-n discontinu ver-
dx

anderen.

Wij moeten hierbij nog opmerken, dat het niet noodig is, dat

steeds

^1 < -^2 < ^3 < 3*4 enz.
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Is er aan deze ODgelijkheid niet voldaan, dan zal, ook al is ipi

een eenwaardige functie, y voor bepaalde waarden van x meerdere

waarden vertoonen. Complicaties, die zich hierbij kunnen voordoen,

b. V. dat ip' voor bepaalde waarden van a- imaginair wordt, of dat

r' = x of dergelijke gevallen, zal ik hier buiten beschouwing laten.

§ 3. Behalve deze algemeene oplossingen zijn er nog andere

mogelijk, waarbij y door een continue functie van x is voor te

stellen. Zulke oplossingen zal ik functie-oplossingen noemen.

Door een zeer eenvoudig voorbeeld zal ik het bestaan van zulk

een functie-oplossing aantoonen.

Stellen wij namelijk als gegeven

:

jr' = Pj y + Qi .r en y' = -Pg ^ + Q2 ^ •

Zoo wij nu de functie-oplossing van y door v'(^) voorstellen dan

hebben wij

:

y'=UJ (x') of ip [Pi iP (x) + Qi ;r] = P2 v^ (x) + Q2 ^ .

Aan deze vergelijking moet identisch voldaan zijn. Het is dui-

delijk dat wij daartoe kunnen geraken door te stellen :

Dan is

:

of

tf/{x) = a X .

Pirt2+Qia= /^ga+Qa

§ 4. Wij zullen nu overgaan tot het beschouwen van differen-

tiaalvergelijkingen.

AIh voorbeeld zullen wjj nemen een enkele (en niet een stel

simultane) difl'erentiaal vergelijking van de eerste orde; terwijl in do

ergclijking, dio aangeeft, hoe de waarde van a?' gevonden wordt,

geen differontiaalquotienten voorkomen.

De 0|) te lüBBcn vergelijking is dun

:

n£-2-'- --) = »•

tcrwyl ook gegoTcn is:
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^•' = ff {y\ yi ^) •

Nemen wij een willekeurige waarde a-i en stellen als oplossing,

die voor een gedeelte geldt:

y= ipi {x)
,

dan kunnen wij weer berekenen

:

y\ = ^\ (^i)

en met behulp daarvan

rf-2 = rp
[ v/j («2) , yi , arj

]

waaruit x^ is op te lossen, a-i en x^ zijn weer de grenzen waar-

binnen y door tp^ (^) is voor te stellen.

Uit de twee vergelijkingen:

dr' = <p (y', y, x) en y = V'iW
is nu y te elimineeren en vervolgens f op te lossen als functie

van y en x'.

Stellen wij dit voor door:

* = /iTi (-^'t y') dan is y = V^i [/JTi C^'» y') ]

en

dy _ dtpx[Xx{x\y')^

d^ d /\ (*', y')

Door deze waarden van j-, y en — in de gegeven vergelijking:
dx

T^fdy dy
, • ^ A

te substitueeren, verkrijgen wij een differentiaalvergelijking:

'dy
, :F,{£„,;.) = o

waarin nog slechts -^,1 y' en x' voorkomen. Zij de oplossing dier
dx'

vergelijking

:

y' = fpi (^'1 c)
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^an zal y voor te stellen zijn door ^2 (^) tusschen de grenzen a?2

en ^Tg, welke cr^ weer uit ^3 berekend kan worden met behulp van

de formules

^^ — 9 (.73 1 yz ' ^2)

1/2 = ip2 (^2) en 2/3 =:; ^2 (;r3)

V^2 beval een constante c, waarover wij nog- kunnen beschikken.

"Wij kunnen die zoo bepalen dat:

yi = V'i (^2) = y'i = <^2 (^2 '
c)

.

Door met 1^2 op dezelfde w^ijze te werk te gaan als met i/j kan

men weer een differentiaalvergelijking:

afleiden. De oplossing daarvan

y = ipz (-^1 O

zal weer voor een stuk tusschen tr^ en a-^ de gevraagde functie

voorstellen.

Op deze wijze kunnen wij y weer als een som van FouRRiER'sche

integralen voorstellen, mits wij de differentiaalvergelijkingen F^ =: O,

F2 = O enz. kunnen oplossen. De zoo geconstrueerde kromme zal geen

dl/

sproDgen vertooncn, maar de afgeleide — zal in het algemeen in de
ClJj

punten X2 . . . ir» discontinu zijn. Door in ipi weer een willekeurig

aantal constanten te stellen zal men er weer toe kunnen komen in

dy
een willekeurig aantal dier punten de —

- continu te maken.

Hadden wij een differentiaalvergelijking van de tweede orde op-

gelost, dan zou 1^2 ^wee constanten bevatten , waarover zoo te

beschikken is, dat in r^ zoowel de ^2 a^s ^0 -^ continu verloopt,

zonder dat men kunstmatig in i^i constanten behoeft in te voeren.

Daar in mechanische vraagstukken steeds differentiaalvergelijkingen

an minstens de tweede orde voorkomen, ziet men, dat deze oplossing

aan den eisch voldoet, dat zoowel de coördinaten als hunne Üucties

continu veranderen. De verandering der tweede Aucties kan discon-

tinu z|jn in sommige punten, maar dat is niet in strijd met de

eischen der mechanica.
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Inderdaad kan het bij sommige vraagstukken voorkomen dat

tweede Aucties, die vroeger O waren plotseling een eindige waarde

verkrijgen, ook zonder dat wij daartoe oneindig groote krachten

behoeven aan te nemen, b.v. ais de draad, waaraan een toestel

hangt, breekt of als een stroomgeleider gesloten wordt. Denken

wij ons bijvoorbeeld een condensator met potentiaalverschil V en

lading Q. De condensator is door een sluitdraad bijna gesloten.

dQ di d^Q
Vóór 't sluiten der jjeleiding zal de stroom 1= — en ook de — =

—

-
° ^

dt di dt^

nul zijn. Sluit men vervolgens de geleiding dan zal op het eerste

di
oogenblik i nog nul blijven, — echter zal plotseling de waarde V

aannemen.

Ook deze differentiaalvergelijkingen hebben functie-oplossingen.

§ 5. Als voorbeeld van een toepassing van deze soort differentiaal

vergelijkingen zal ik een vraagstuk behandelen, dat Galitzin ') be-

handeld heeft zonder het verschil tusschen t en t' in aanmerking

te nemen. Om tot een eenvoudiger voorstelling te komen zal ik de

onderstellingen eenigszins wijzigen, zonder daardoor den aard van

hot vraagstuk te veranderen.

Ik denk mij namelijk twee stilstaande HERTz'sche vibratoren in

de punten -Pj en P^ die beide slechts trillen in dezelfde richting

loodrecht op hun verbindingslijn. De trillingsrichting zal ik als

2-0,% en de verbindingslijn als or-as kiezen. Noemen wij verder den

afstand tusschen beide a-Q = a-i — ^rg , dan is

Stellen wij verder de momenten dor vibratoren voor door a^ en a^

en hun afstanden tot een willekeurig punt Q door r^ en r^ en

voeren in :

«1 «8
X\ — Xi — •

rj ra

De electrische kracht in de richting der ^-as, uitgestraald door

den vibrator in P^ bedraagt in een willekeurig punt Q:

L 9:r2 ^ ai/2 J

') Wied. Ann. B. 56, H. 1 Anno 1895. Pag. 89—94.
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Die kracht bedraagt dus in het punt Pg waar y = O

1 (P^ai 1 dui 1 j

^ ^ /.r.K^ dt^
'^

^IV dt
'^

x3
""

• o n r\

Nemen wij verder aan, dat de trilling in lederen vibrator op

zich zelf wordt bepaald door een kracht evenredig aan het moment,

(Pa
en dat er buitendien een demping is evenredig aan —-, dan is het

vraagstuk teruggebracht tot het oplossen van twee vergelijkingen

van den vorm:

*^5 +-^5 + -' - + -* Qi)' + ^^ (ï)'+ -«w =
«• <^>

-5 + -^5 + ^3. + ^,(^)'+..(^)'+.«W=0. (2)

waarin (
)' aanduidt, dat wij de grootheid lussehen haakjes moeten

nemen zooals die was op het oogenblik t -. De functie-oplossing

hiervan wordt voorgesteld door:

ai = Cl est a^ = C^ e^^

voeren wij deze waarden in de vergelijkingen (1) en (2) in en deelen

door e** dan krijgen wij

:

Cl («8 A, 4- «2^2 4- ^3) +Cz(^^A, + 8A, + A,)e ^ = 0.

Ca (.8 ^1 -f *« ^2 + ^3) 4- ^1 («' ^ 4 + « ^ 5 + ^ o) r '
"^ = Ö.

waaruit wordt afgeleid:

C, ^ s^A^ + sA, + A, -«9^ a8^i + ^^^a + ^3 /^
C, ê^Ai-^^A^ + A^ s^A^^aA^ + Aa

2»f«L

(#»i4*4.#i454-^e)»-(*Mi+«%-f^3)(»*5i4-«»^8+-B8)ö ^=0. (3)

Daar een exponentieelo functie periodiek is, zullen er oneindig
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veel waarden van « voldoen, en zal het systeem met oneindig veel

perioden kunnen trillen.

De vergelijkingen, waarvan Galitzin uitging in plaats van (1)

en (2) waren :

(fii d^i'

dH' dU
^

dt^
^

dt^

Daaruit leidt hij af in plaats van onze vergelijking (3) een ver-

gelijking van den vorm i).

Pt*^Qsi^l =0.

Deze vergelijking is uit onze vergelijking (3) af te leiden door

de volgende aannamen.

a. De demping wordt verwaarloosd, waardoor de termen met A^

en -Bi wegvallen.

b. Er is geen HERTz'sche vibrator genomen, maar een conden-

sator, waarvan de platen zoo dicht bij elkaar zijn dat aj = 02 = O

ook al zijn er eindige hoeveelheden electriciteit door den draad

da i

gestroomd. Voor — moet dan — geschreven worden, daar a = lQ

als Q de lading en / den afstand der platen van den condensator

voorstelt. De sluitdraad wordt dan als een bijna gesloten keten

beschouwd en als lang, vergeleken bij l. Hierdoor vallen de termen

met Aq weg.

c. Daar een constante stroom geen inductiewerking uitoefent,

di
maar de inductiewerking slechts van — en niet van t afhangt, wordt

aangenomen, dat de termen met A-^ zullen ontbreken.

d. ïen slotte wordt alleen een oplossing gezocht voor het geval

dat de sjstemen zeer dicht bij elkander zijn, zoodat ;rQ zeer klein

wordt genomen. Ook zoo « complex is en door a-^fti wordt voor-

gesteld is e ^ bij benadering gelijk de eenheid, zoolang niet «of/?

zoo groot worden genomen, dat a -^ of /? -^ belangrijk van O afwijkt.

') Vergel. 7 BI. 93, Loc. cit. De grootheid r, die daarin voorkomt is de grootheid

« uit ouze formule.



( 648
)

Stelt men e ^=1 dan gaat onze vergelijking geheel in die van

Galitzin over.

De oplossing door Galitzin gevonden is dus inderdaad een be-

naderde oplossing van het probleem, doch slechts een onvolledige

oplossing. Immers hoe klein oq ook is, er kunnen steeds waarden

van a of ft genomen worden, waarvoor a -^ oï ft -^ belangrijk van

nul verschilt en dan krijgt men oplossingen, die door de methode

van Galitzin niet kunnen gevonden worden. Zonder nu verder op

de interpretatie van vergelijking (3) in te gaan, kunnen wij toch

dit zeggen, dat er slechts drie groepen van wortels kunnen bestaan,

en wel:

1. De door Galitzin gevonden wortels.

2. Wortels waarbij niet voldaan is aan de onderstelling, dat

a — klein is. ft kan dan nog allo waarden hebben. Een physische

beteekenis van dergelijke wortels zie ik niet.

3. Wortels waarbij ft—^ niet klein is, en « nog alle waarden

hebben kan.

V
ft wordt dan minstens van de orde — en de periode van de

orde —-
. Dat een dergelijke oplossing zou moeten voorkomen, was

vooraf in te zien. Waren de vibratoren vervangen door twee vol-

komen spiegelende vlakke platen, dan zou daartusschen een trilling

2 Xn
kunnen heen en weer loopen met trillingstijd — . Nu de vibra-

toren een andere gedaante hebben en ook in andere lichtingen tril-

lingen uitstralen, zal er een misschien zeer aanzienlijke correctie op

dien trillingstijd moeten aangebracht worden, evenals voor de open uit-

einden van een orgelpijp. Maar een trilling met een trillingstijd van

de orde — moet toch bestaan. Buitendien zal er nog een geheele

roeks boventonen gevonden worden, daar vergelijking (3) oneindig

voel wortels heeft.

Tot nu toe hebben wij ons slechts met de functio-o})los.sing opge-

houden. Het is echter ook gemakkelijk de algemeene oplossing op

te scbrjjven.
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af-

stelt men toch tusschen <i en <i + —rr het moment ai voor door

(f>\{t) en 03 door v^i (<), dan gaan de vergelijkingen (1) en (2) over

in de volgende twee differentiaalvergelijkingen :

.-4-.^--.. ,/^-0-t). /^-O-^).

^'
li5- +^^1^^ + ^3«« + ^i^ ^- -t '«s -^ rT^+

+ ^.*'i(«-^) = o

Deze vergelijkingen zijn zeker op te lossen.

Noemen wij de oplossing:

ö) = </'« ^0 en «2 = ^^2(0

dan geven (p^ en i^)^ de oplossing van het vraagstuk tusschen de tijden

'1 + -~ on h + -y- .

§ 6. Uit een wiskundig oogpunt zijn misschien alleen de functie-

oplossingen eigenlijke oplossingen van het probleem. Er wordt nl.

gevraagd naar een grootheid y als functie van ^, die in een gegeven

betrekking staat tot een grootheid ?/', die dezelfde functie van ^ maar

voor een andere waarde van ^ voorstelt. In de algemeene oplossing

is echter, als y gelijk tpi (a?) is, y' voorgesteld door een andere functie

van X bijv. ipzi-r . Dat wij ipi slechts tusschen de grenzen ur^^ en x^

en ii'.i tusschen de grenzen ^-2 en 'T^ nemen, is niet essentieel: wij

zouden ook als oplossing kunnen nemen

:

y = H'\ i-^) + V*5 (O + «/'3 (^) + enz.

Wij behoeven er dan slechts op te letten, dat, als wij voor een
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gegeven ar de y kiezen, op een tak behoorende aan de kromme

y =nUn (•»^), dat wij dan y' kiezen moeten op een tak behoorende aan

de kromme .y = ipn+i (^).

Uit een physisch oogpunt echter is de algemeene oplossing met

FouRRiER'sche integralen wel de ware oplossing. Denken wij toch

dat wij een enkel toestel met n graden van vrijheid op zekere wijze

in beweging brengen en na het oogenblik t aan zich zelf overlaten,

dan zal de beweging, die het na t uitvoert alleen afhangen van de

n algemeene coördinaten en hun Aucties. Hebben wij echter twee

toestellen, die een werking op elkaar uitoefenen, die zich door een

medium voortplant en laten wij die na het oogenblik t aan zich zelf

over, dan zal de bewegingswijze na t niet alleen van hunne coör-

dinaten en de Aucties daarvan afhangen, maar ook van den toestand

van het medium. De toestand van het medium op- het oogenblik t

geeft een volkomen beeld van hetgeen er gedurende zekeren tijd,

het oogenblik t voorafgaande, met de systemen is voorgevallen. De

bewegingswijze zal dus ook afhangen van hetgeen vroeger met de

systemen is gebeurd, d. w. z. van de wijze, waarop zij in beweging

zijn gebracht.

Denken wij bijv. bij het vraagstuk van Galitzin dat de moleculen

door botsingen in trilling worden gebracht, en dat die botsing zoo

korten tijd duurt dat de botsingstijd O kort is ten opzichte van

-^
. Denken wij dat het molecuul I met III botst op het oogenblik

<i dan zal tusschen <i en h-{- O de waarde —— zeer groot zijn.
dv'

Na dien tijd zal die grootheid tot een gemiddeld bedrag dalen

;

maar op het oogenblik t -{ --- zal op het molecuul II een grootere

kracht gaan werken, die tot het oogenblik h-\- ~^ -\- ^ voortduurt,

en gedurende dien tijd aan ——r- een abnormaal groote waarde

Xq Xq d^ (3j

ffceft, tusBchen <i
-}- 2

-^ en ti-[-2---\-0 zal —
, „ weereen

V V dt^

abnormaal groote waarde hebben, enz. Deze beweging is zeker niet

in de functio-oplosuiiig opgesloten.

Alvorens dus de theorie van Galitzin over do verbreeding der

spectraal) jjncn aan te nemen, zou dus een afzonderlijk onderzoek

moeten plaats hebben om te zien in hoever wij mogen aannemen,

dnt de beweging der moleculen door do functie-oplossing bij bena-

dering wordt weergegeven en in hoever van de functie-oplossing
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weer alleen de door Galitzin gevonden wortels behoeven in a<an-

merking genomen te worden. Hierbij zou men uit moeten gaan van

onderstellingen omtrent de wijze, waarop de moleculen in trilling

worden gebracht.

Ik zal echter niet verder op dit probleem ingaan, maar overgaan

tot het meer ingewikkelde probleem van zich bewegende vibratoren,

om na te gaan of er een verband aan te toonen is tusschen de

ponderomotorische werkingen der straling en de moleculaire krachten,

de oplossing van welk vraagstuk ik mij van begin af aan ten doel

heb gesteld.

Natuurkunde. — De lieer Kamerlinoh Onnes bisdt aan Mede-

deeling N°. 55 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden,

Dr. J. E. Verschaffelt, j,Over de kritische isotherme en de

dichtheden van verzadigden damp en vloeistof bij isopentaan

en koolzuur

y

1. Teneinde uit mijne proeven over de capillaire stijghoogten in

de nabijheid van de kritische temperatuur (behandeld in Meded.

W. 28, Zittingsverslag van 27 Juni 'DG) O de oppervlaktespanning

af te leiden stelde ik de empirische formule

(>/— (y„ = 0,243 (1 — m)0.a67

op, die de door Amagat opgegeven dichtheden van vloeistof qi en

damp i)v van koolzuur bij de absolute temperatuur Ten de gereduceerde

T
temperatuur m = — vrijwel voorstelt. Dit is niet het geval voor

de temperaturen r= 0°,l, t = 0%35, t= 0%85, (stellende i = Ti— 2),

waarbij

hlog {Ql—ih) _ Q 521 tusschen r = OM en 0^35
A log T

0,468 » T = 0%35 > 0°,85

is (Comm. W. 28 p. 12). In deze buurt zou men om de door

Amagat gegeven interpolatiekromme door mijne formule voldoende

voor te stellen den exponent van (l — m) moeten laten klimmen
van 0,367 tot 0,5 bijv., de waarde, die voorkomt in de theoretisch

door VAN DER Waals afgeleide en empirisch door Cailletet en

Mathias gegeven formule qi — (>t, = ^ ^/(I — m).

^) Comm. fr. the phys. Lab. at Leiden T^*. 28, Dr. J. E. Verscuaffelt. Measu-
rements on the capillary ascension of liquetied carbonic acid near the critical teraperature.
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Deze afwijking zou gelijk in Med. N°. 28 wordt opgemerkt, (ib.

p. 14) wel hierin gelegen kunnen zijn, dat Amagat zijn interpolatie-

kromme, zouder dat er een voldoend experimenteel bewijs voor kon

worden aangevoerd, naar den kritischen toestand toe met een para-

bool van den tweeden graad had afj^erond. Bij de zeer nauwkeurige,

nog niet door interpolatie gecorrigeerde dichtheidsbepalingen van

isopentaan door Sydney Young, voor welke ik nu eene formule van

denzelfden vorm als de boven aangehaalde, n.1.

:

(>/—(>„= 0,11058 tO.3434

heb berekend, blijkt inderdaad de overeenstemming van waarne-

ming en berekening ook nog bij de hoogste temperaturen (r=:0°,4)

te bestaan.

Alog(Qi-Qv) . , T = l°,8 en 0°,8 nog 0,344
IS tusscoeii

Algr T = 0°,8 en 0°,4 nog 0,337

terwijl volgens de wet der overeenstemmende toestanden uit de

bovengenoemde afwijking bij de interpolatiekromme van koolzuur

reeds bij t=1°,5 een duidelijke aangroeiing te voorspellen zou zijn.

Er zijn dus voorshands geen experimenteele gronden aan te voeren

voor de onderstelling, dat niet tot in de onmiddellijke nabijheid van

den kritischen toestand qi — (>„ = A{\ — 77?)o,3434 gou gelden in plaats

van de theoretische formule Qi — (>„ = -4 (1 — m)h.

De bijgevoegde tabel toont aan dat mijne formule het dichtheids-

verschii juist aangeeft tot ongeveer r = 60**. Bij lagere temperaturen

wordt de overeenstemming steeds minder.

TABEL I.

T
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2. De door van der Waals afgeleide betrekking tasschen de

oppervlakteBpaniÜDg g en de gereduceerde temperatuur m
G= C(l — m)V«

hangt ten nauwste samen met den vorm der isotherme in de

nabijheid van het kritisch punt, door welke ook de zooeven gevonden

formule voor de dichtheden van vloeistof en damp (met behulp van

het criterium van Maxwell-Clausiüs) bepaald moet zijn.

Nu de exponent V2 in het verschil van vloeistof- en dampdicht-

heid bij de eenvoudige onderstelling van van der Waals, dat de

isotherme eene kromme van den derden graad is, blijkt vervangen

te moeten worden door eene meer samengestelde breuk, heb ik

onderzocht of de kritische isotherm niet op analoge wijze mot behulp

van een gebroken exponent kon worden voorgesteld.

Ik kwam daarbij tot de uitkomst, dat de waarnemingen van

S. YouNG omtrent het verloop der kritische isotherme van isopentaan

goed worden voorgesteld door de formules:

en

;» = n•+ Vk
\^ _. — 1 ) » voor r < vi ;

waarin ;)^ = 32,92 atm., vjt = 4,26G c.M^ (soortelijk volumen),

6=0,518, en n = 4,259. Dat deze formules goed met de waarne-

mingen overeenstemmen blijkt uit de volgende tabel:

TABEL II.

V
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üit de voor v "> t-^ gegeven formule volgt, voor zeer groote v :

;)r ^ 525,5j waaruit 7^=1,140, in goede overeenstemming met de

waarde 1,138 die men vindt door toepassing van de wet van Ayogadro
als grenswet ^).

Om te zien of mijne fcrmules ook voor zeer hooge drukkingen

eene voldoende benadering geven, heb ik uit Amagat's isothermennet

voor koolzuur de kritische isotherme berekend. Als kritische tem-

peratuur vond ik 3l°,4 C, waaruit volgde pjt = 73,6 atm.; voor vk

nam ik de waarde 0,00424 (het normaal volumen als eenheid ge-

kozen zijnde), berekend uit de kritische dichtheid 0,464. Uit de

volgende tabel blijkt, dat, wanneer men stelt w = 4 en 6 =: 0,00045,

mijne formules de waarnemingen tot bij drukkingen van ± 800 atm.

goed weergeven. In de derde kolom heb ik de drukkingen berekend

bij de waargenomen volumina, en in de vierde kolom de volumina

bij de waargenomen drukkingen.

TABEL III.

p V p (berek.) v (berek.)

000



Dr. J. E. VERSCHAFFELT, „Over de kritische isothenne en de dichtheden van verzadigden

damp en vloeistof bij isopentaan en koolzuur."
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p V p (berek.) v (berek.)

200
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Sterrenkunde. — De Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen

biedt eene mededeeling aan van den Heer J. Weeder, getiteld :

,De 14-maandelijksche periode der aardpoolbeweging uit bepa-

lingen van het azimuth der meridiaanteekens van de Leidsche

Sterrenwacht in de jaren 1882—1896.

1. Uit de verplaatsing der aardpolen over het aardoppervlak

vloeit voor elke plaats eene veranderlijkheid van hare geografische

breedte niet alleen, maar ook van hare meridiaanrichting voort;

dientengevolge verandert er het azimuth van elke richting met een

gelijk bedrag.

Indien in boogsecunden x en y voorstellen de afwijkingen der

noordpool van hare gemiddelde plaats in de richtingen van den

meridiaan van Greenwich (j^) en van dien van 90° "VVesterlengte

van Greenwich (r/), zal de azimuttiale afwijking A van een meridiaan

ten opzichte van zijne gemiddelde richting, voor eene plaats van

geografische lengte A. (Westelijk v. Gr.) en breedte /?, in tijdsecunden

worden uitgedrukt door de formule:

sec (3
-\- [x 8tnk — y cos A) = A

15

Door deze formule wordt ook het veranderlijk deel van elk azimuth

voorgesteld, indien de azimuthen zóó gerekend worden, dat zij toe-

nemen van het Noorden naar het Westen.

2. Eene doorloopende reeks waarden voor de coördinaten x en y,

die begint met 1890.0, is door professor Tu. Albrecht ^ afgeleid uit

de breedteveranderingen van onderscheidene plaatsen en deze toonen

aan, dat de weg der aardpool meetkundig niet zeer eenvoudig is.

Dr. 8. C. Chandler herkende in 1891 eene 14-maandelijksche naast

eene jaarlijksche periode in de poolbeweging, doch meende, dat

tweo enkelvoudig- periodieke termen van genoemde perioden nog

onvoldoende zijn om de coördinaten dezer beweging uit te drukken.

Daartegenover is Dr. E. F. van de Sande Bakhuyzkn bij een-

voudigere uitdrukkingen gebleven '). Do uitkomsten, die met betrekking

tot de poolbeweging uit waarnemingen na 1(S58 zijn afgeleid, kunnen

volgens zijne berekeningen in redelijke overeenstemming worden

gebracht mot de onderstelling, dut elk der coördinaten ;r en ,v
bestaat

•) Th. Aleirciit, lieriohte übeï- den Stniul der Erfowïluinjj; der Breitenvariatioii,

in Deoenber 18'<)7, U8. iind UO.

*) E. F. VAK DB Bande Hakiiuyxkn, 8ur !« mouvciiuüit du ]nAv. U'.vrv.»i\o, d'upros

\m obienrattoti* (1m aniiée* 1890—97, et le« résuUuts dvs ()l)sorvations untcrieures.

Jroii9. Nétrl. Bériê 2. / //
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uit 2 enkelvoudig- periodieke termen, een met periode van omstreeks

14 maanden, de ander met periode van juist een jaar. De termen

van 14-maandelijk8chc periode blijken dan nog de componenten te

kunnen zijn van eene, in cirkelvormige baan voortgaande, pool-

bewcging. De waarschijnlijkste elementen dezer cirkelbeweging zijn

volgens Dr. E. Bakhuyzen:

Periode 430.66 dagen

Amplitudo 0."159

Epoche van grootste breedte / Jul. datum 2408568
voor Green wich ) of 1882 Mei 2

en de hieraan beantwoordende componenten

:

t — 2408568
.r= + 0."159co«.2 7r-

y— — 0."159«n.27i

130.66

t — 2408568

"430.66

gelden voor den Juliaanschen datum t.

Uit de termen van jaarlijksche periode volgt eene poolbeweging

langs eene ellips met aslengten 0."121 en 0."057, in wier langste

as, in den meridiaan van 19" O. L. van Greeuwich, de pool zich

bevindt op 28 September.

3. Het volgend onderzoek bedoelt eene toetsing van het 14-

maandelijksche deel der poolbeweging aan de uitkomsten voor het

azimuth van de meridiaanteekenrichtingen der Leidsche sterrenwacht.

De noordteekenpijler is vernieuwd in 1880, de zuidteekenpijler in

1882; de azimuthbepalingen, aan dit onderzoek onderworpen, zijn

aangevangen voor het noordteeken alleen in Juli 1882, voor het

gemiddelde azimuth van beide teekenrichtingen in Januari 1884, in

elk geval dus meer dan één jaar na den bouw, toen de belangrijkste

zetting van het metselwerk was afgeloopen.

Het tijdvak der waarnemingen loopt door tot Juli 1896, omvat

dus 14 jaar of 12 14-maandelijksche perioden, zoodat azimuth-

veranderingen van de laatste periode onaf hankelijk van de jaarlijksche

berekend konden worden. Het materiaal bestaat uit passages, uitslui-

sluitend van de poolster : « Ursae minoris, in beide culminaties en

zonder gebruik van den kwikhorizon. De waarnemers zijn E. F.

VAN DE Sande Bakhuyzen en J. H. Wilterdink.
De volgende samenstelling toont, voor beide waarnemers en

culminaties afzonderlijk, het aantal van de waarnemingen en de

verdeeling over de jaren en de maanden.
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TABEL I.

Juli 1882

Juli 83
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onveranderlijk zijn, hare wiBselvallige veranderingen integendeel

door het geheele tijdvak heen grooter zijn geweest dan de veran-

deringen der raeridiaanricliting tengevolge van de poolverplaatsing.

30. De talrijkheid der waarnemingen en hare verdeeling over een

lang tijdperk ondanks deze twee bezwarende omstandigheden eene

goede bepaling van systematisch terugkeerende invloeden op het

azimuth mochten doen verwachten.

Evenwel is het waarnemingstijdvak voor ecne zelfstandige bepaling

van den duur der periode uit deze azimuthen nog te kort. Ik heb mij der-

halve moeten beperken tot eene bepaling van de amplitude en de epoche.

Behalve aan wisselvallige veranderingen zijn de twee teekenrich-

tingen nog onderhevig aan systematische jaarlijks-periodieke azimuth-

schommelingen, hetgeen overtuigend is gebleken uit het verschil van

azimuth dezer richtingen, hetwelk natuurlijk onnf hankelijk is van do

poolbeweging. De bijgaande graphisoho vooi stelling dezer schommeling

is afgeleid uit de teekeninstellingen van 1883 Aug. 10 — 1898 Aug. 10

(Fig. 1). Een deel van dezo systematisch met het jaargetijde terug-

Fig. 1.

o J3

s
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koerende verandering in het azimuth is te wijten aan zulk eene perio-

dieke schommeling in de noordteekenrichting, een ander deel aan eene

dergelijke schommeling in de zuidteekcnrichting en waarschijnlijk is

het gemiddeld azimuth van beide richtingen ook door zulke jaarlijksche

beweging aangedaan. Onder het vorige nummer werd medegedeeld, dat de

azimuthbepalingen van 1882 Juli tot einde 1883 alleen het noord-

teeken hebben gegolden ; ten einde nu de azimuthen uit dit tijdvak

met die der volgende jaren tot een zooveel mogelijk homogeen systeem

te kunnen vereenigen, zijn de noord teeken-azimuthen van de jaren

vóór 1884 verminderd met de helft van het verschil in het azimuth

der beide richtingen uit fig. j, na welke correctie de overgebleven

invloed der jaarlijksche beweging op deze azimuthen gelijk is aan

die op het gemiddeld azimuth van beide teekenrichtingen.

In de azimuthen is deze invloed vereenigd met dien van de

schommeling der meridiaanrichting, die het gevolg is van het

jaarlijks-periodiek gedeelte der poolverplaatsing; uit de azimuthen

kunnen beide invloeden niet afzonderlijk berekend worden, en daar-

door is het niet mogelijk deze azimuth-bepalingen te toetsen aan

de elementen der jaarlijksche poolverplaatsing.

Ten opzichte van de 14-maandelijksche poolverplaatsing bestaat

er geene aanleiding veranderingen van gelijke periode in de teeken-

richtingen te verwachten; die der azimuthen zijn daarom door mij

toegeschreven aan de meridiaanrichting, dus aan de poolverplaatsing

alleen, en uit haar heb ik, bij eene aangenomen periode van 430^3

dagen, amplitudo en epoclie van bovengenoemd deel der poolver-

plaatsing berekend.

5. Omtrent de herleiding der waarnemingen zal ik zooveel mede-

deelcn als noodig is om de afleiding dor getallen, die straks worden

opgegeven te kennen en om hunne beteekenis ten opzichte van de

H-maandclijksche poolbeweging te begrijpen. Van elke waarneming,

is de tot middeldraad herleide doorgangstijd volgens de pendule

gecorrigeerd voor de invloeden van de helling der kijkeras, de colli-

maticfout, de klokcorrectie, en gedeeltelijk ook voor die van liet

azimuth dca kijkers en de persoonlijke fout der waarnemers.

Het kyker-uzimuth voor deze berekening is afgeleid uit benaderde

waarden voor liet noordteeken-azimuth tot 1884, vervolgens voor het

gemiddeld azimuth van beide teekens, welke benaderde waarden

tttcunen op de uitkomsten van voorloopige berekeningen en zoodanig

zyn aangeuomeii, dat zij zoo gelijkmatig mogelijk niet; den tijd

verl(M)|)eii. Evenwel zijn, vóór dut do benaderde teckennzimuthen

/[jn gebruikt, een paar wijzigingen gebracht in dit bijna-rechtlijnig

verloop

:
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lo. is, om de reden die boven is medegedeeld, het üoordteeken-

azimuth vóór 1884 vermeerderd met de helft van het verschil in

het azimuth van Noord- en Zuidteeken, genomen uit Fig. 1.

2^^. zijn aan de azimuthen over het geheele tijdvak de periodieke

correcties toegevoegd, die voortvloeien uit eene 14-maandelijksche

pool beweging volgens Dr. E. Bakhuyzen, en die in tijdsecunden

worden uitgedrukt door de formule:

+ 0.159 aee ft /„ /—2408568
A = «tn

15

/ /—2408568 \

\ 430.66 ^ /

in welke ft en A nu op Leiden betrekking hebbeu.

Het aanbrengen der, sub 2 genoemde, schommeling in de teeken-

azimuthen der eerste benadering moet tengevolge hebben, dat de

naderhand berekende correcties van azimuth van het grootste deel

der 14-maandelijksehe schommeling zijn bevrijd en de herleiding

heeft inderdaad deze uitkomst opgeleverd. Met behulp van de

azimuthverschillen tusschen den kijker en het noordleeken (vóór

1884) of het gemiddelde der beide teekens (sedert 1884), zooals deze

zijn afgeleid Uit den mikrometer — instellingen op de teekens, zijn

de benaderde waarden voor het kijkerazimuth uit die vooi' het

teekenazimuth gevonden.

De persoonlijke fout des waarnemers beteekent hier de Rechte

Klimming van Polaris volgens zijne waarnemingen verminderd

met de Rechte Klimming, die aan deze ster volgens den „Funda-

mental-Katalog der astronomischen Gesellschaft" toekomt. De als

benadering toegepaste waarden zijn aan de uitkomsten van vroegere

Polariswaarnemingen ontleend, waarbij werd aangenomen dat de

persoonlijke fout voor beide culminaties en onder alle omstandigheden

dezelfde waarde heeft gehad.

6. Na de sub 5 aangeduide herleiding stelt elke doorgangstijd

w behoudens eene toevallige fout van waarneming de schijnbare

Rechte Klimming van Polaris voor zooals deze voor het oogen-

blik der waarneming uit de middelbare plaats van den Fundamental-

Katalog is afgeleid. De schijnbare R. K. h zijn ontleend aan het

„Berliner jMhrbuch"; alleen in de jaren 1882—85 is de middelbare

R. K. van het „Jahrbuch" anders dan die volgens den ,Katalog"

en dan zijn de schijnbare R. K. uit het Jahrbuch tot het latere

systeem herleid. De verschillen w—b van de waargenomene en

berekende Rechte Klimmingen hebben vervolgens gediend, om de

verbeteringen van de persoonlijke en instrumentale fouten en hoofd-

zakelijk die van de aangenomene teekenazimuthen te bepalen.
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7. Bij de hiertoe vereisebte analyse der getallen w—h heb ik

don volgenden weg gekozen. Vooreerst zijn deze w— 6, voor eiken

waarnemer en voor elke culminatie afzonderlijk, binnen driemaan-

deiijkscbe tijdvakken samengesteld en zijn hunne gemiddelde waarden

voor deze tijdvakken berekend, met het doel het gedeelte der iv—h te be-

palen dat, onafhankelijk van den invloed der toevallige en systematisclie

fouten van het instrument, gemeenschappelijk bij beide culmunaties

voorkomt. Ter bepaling van dit gedeelte zijn aanvankelijk de waar-

nemingen der beide waarnemers afzonderlijk behandeld. Voor zoover

de twee culminatie-gemiddelden der lo-h gedurende de tijdvakken

van drie maanden beide vertegenwoordigd waren, zijn hunne halve

sommen genomen ; daar het bleek, dat deze getallen periodieke

veranderingen in perioden van een jaar vertoonden is het periodieke

gedeelte eerst er uit afgeleid en daarna zijn hunne gemiddelden over elk

jaar berekend. Het bleek toen, dat er tusschen de uitkomsten voor de

beide waarnemers eene vrij goede overeenstemming bestond, zoowel in

het verloop der jaargemiddelden als in de coëfficiënten van het perio-

dieke gedeelte. Ik heb daarom de overeenkomstige uitkomsten van

beide waarnemers tot één systeem vereenigd ; de toen verkregen

jaargemiddelden grafisch door punten voorgesteld en het waarschijnlijk

verloop dezer waarden door eene uit de hand getrokken, tusschen

deze punten doorloopende, kromme lijn aangegeven. De som van

de ordinaten dezer kromme en van de uitwijkingen door de perio-

dieke jaarlijksche verandering maken het aan beide culminaties

gemeenschappelijke aandeel der getallen w—b uit, waarmede deze

getallen zijn verminderd. Ten slotte hebben de w—b nog eene

standvastige, doch voor eiken waarnemer verschillende, correctie voor

persoonlijke fout ondergaan, door welke bewerkt is, dat de gemiddelde

waarde der gecorrigeerde w—b voor eiken waarnemer ongeveer nul

ie geworden.

8. De volgens 7 gecorrigeerde getallen w—b zijn samengesteld

uit de toevallige waarnemingsfouten en de invloeden van systema-

tische verschillen tusschen de werkelijke en de gebruikte waarden

voor ashelling) collimatiefout en uzimuth. Men zou uit deze getallen

de verlangde azimuthcorrecticR nauwkeuriger kunnen bepalen, indien

zjj vrij waren of bevrijd konden worden van den invloed der 2

eerstgenoemde systematische fouten. Gegevens om te koniiMi tot sys-

tematische verbeteringen voor do helling bevat het waarnemings-

matcriaal niet; eenige reflexiewaarnomingen van Pülaris uit

1882—84, die voor dat dool zijn g(»daan, heb ik buiten dit

onderzoek gelaten, omdat hun aantal te klein was voor de bepaling

AD deugdelijke helling-correcties. Eenigszins anders is het gesteld
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met de gelegenheid, om uit het materiaal zelf de gebruikte coUi-

matiefouten te verbeteren. Deze wordt ons aangeboden door de

omleggingen van den meridiaancirkel in zijne tappen, welke de tijd-

ruimte der waarnemingen verdeelen in 23 tijdvakken en wel wisselen

12 tijdvakken, gedurende welke de klemarm aan de oostzijde en 11

gedurende welke hij aan de westzijde was gelegen, met elkander af;

het langste van deze tijdvakken bedroeg ruim 28 maanden, het kortste

bijna 2 maanden.

De in voed van eene fout in het aangenomen bedrag van de

collimatiefout op de azimuthcorreeties berekend uit de waarden

van w—b^ verandert van teeken door de omlegging van het instru-

ment
;

hij kan zich dus openbaren bij eene vergelijking van de

azimuthcorreeties uit waarnemingen van polaris, onmiddellijk vóór

on na de omlegging, of wel, zoo die fout gedurende een langoren

tijd standvastig is, bij eene vergelijking van de gemiddelde azimuth-

correiïties afgeleid uit waarnemingen gedurende een grooter tijdvak

vóór en na de omlegging.

ilet bleek nu, dat de polariswaarnemingen in de onmiddellijke

nabijheid der omleggingen weinig talrijk waren en dat daarenboven

ééne enkele waarneming niet nauwkeurig genoeg is om eene kleine

mogelijke fout te vormden. Daarentegen vertoonde de grafische

voorstelling der gemiddelde azimuthcorreeties uit groote tijdvakken

duidelijk den invloed van eene kleine onjuistheid in de aangenomen

waarde der collimatiefout. De gemiddelden voor tijdvakken van

kiomarm west sloten zich over het algemeen aan elkander aan

tot een geleidelijk verloop van het azimuth. Ditzelfde had ook plaats

voor de gemiddelden van klemarm oost. Wilde men echter de

gemiddelden uit alle tijdvakken in geregelde tijdsorde met elkander

verbinden, dan was voor het grootste deel van den tijd de verkregen

verbindingslijn met het denkbeeld van een geleidelijk verloop van

het azimuth der teekens in strijd.

9. Dat werkelijk eene kleine verbetering van de waarde van de

collimatiefout voor Polauis, die de verbindingslijn geleidelijk zou doen

veiloopen, niet onmogelijk is, moge uit het volgende blijken. Deze

collimatiefout bestaat uit de som van twee deelen, de collimatiefout

in het nadii', bepaald door de terugkaatsing van den midden draad

op het horizontale kwikoppervlak, en de kleine verbetering voor de

zijdeliugsche buiging van den vorm b{l-]-co8z). Het eerste deel,

de collimatiefout in het nadir, is waarschijnlijk zeer nauwkeurig

bekend (alleen in de periode 1884—1885 is die nauwkeurigheid

wellicht iets minder groot daar het niveau minder goed was), doch

de waarde van de buiging die gevonden is door van tijd tot tijd de
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collimatiefout op de teekens met behulp van omleggingen te bepalen

is minder te vertrouwen, vooral daar het bleek dat zij duidelijk

verandert, bij het afnemen van den objectiefkop.

Ik achtte mij derhalve gerechtigd om op grond van de polaris-

waarnemingen en de aflezingen der meridiaanteekens kleine correcties

aan de collimatiefout aan te brengen, waardoor het verloop van de

azimuth-correctie geleidelijker werd en die op eene enkele uitzon-

dering na standvastig waren in de tijdvakken, gedurende welke de

objectiefkop niet was afgenomen.

Ten einde te kunnen beoordeelen in hoever de gezochte beweging

van de pool in de 14-maandelijksche periode van deze verbetering

afhankelijk is, heb ik deze beweging opgemaakt in de beide onder-

stellingen l'J. dat de collimatiefout onveranderd wordt gelaten en 2^^. dat

daarop de genoemde kleine verbetering is toegepast.

10. De volgens 7 verbeterde waarden van io— h voor eiken

waarnemer afzonderlijk, 14 jaar omvattende, zijn nu naar den tijd der

waarnemingen verdeeld in 12 groepen elk van 430 dagen (aange-

nomen duur der periode van de poolbeweging) en ieder van deze

tijdvakken van 430 dagen is weer verdeeld in 43 tijdvakken van 10

dagen ^). De waarden van w— 6, voor elke culminatie afzonderlijk

gedurende die 10 dagen verkregen, werden nu gemiddeld en aan elk

gemiddelde, onafhankelijk van het aantal waarden, het gewicht 1

toegekend. Men verkreeg dus zoo een aantal getallen (ten hoogste 24),

de waarden van lo— h in beide culminaties voorstellende, die bij eene

zelfde phase der poolbeweging behooren ; vervolgens werden al die

waarden bij eene zelfde phase gemiddeld, en wel nadat de teekens

van 10— h bij onderste culminatie waren omgekeerd, omdat in beide

culminaties de invloed van eene verandering in het azimuth op ur—

6

tegengesteld is in teeken. Voor eiken waarnemer is ten slotte de

afwijking dier 43 getallen van hun gemiddelde opgemaakt, welke

afwijkingen, nadat zy van verschillen in doorgangstijd tot verschillen

in azimuth zijn herleid, den nog overgebleven invloed van eene perio-

dieke verandering van de pool op het azimuth der teekens voorfitcllen.

Een groot deel van dien invloed is echter reeds verwijderd, door-

dat in het, in de herleiding aangenomen, azimuth zijn aangebracht

de periodieke correcties, genoemd in nummer 5 Hub 2°., die bere-

kend zijn volgens de formule door E. V. v. d. Sandk B.vKiiuyzKN

Toor de H-maandelijksche poolbeweging afgeleid. Ten einde nu den

geheelen invloed van deze periodieke beweging te doen kennen zijn die

*) D« periode it in d«re berekening feitelyk op 480Vso dngen gehrndit, door twee

t|dv«kken tan 481 dogen t« Inten vulgen door een vnn 48ü dngen. In de 43I-(l(ing8rlio

tfdftkkeD heeft één der onderafdeelingen 11 dngen in pInatH van 10 gekregen.
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verbetering van het azimuth weer aan deze 43 waarden voor eiken

waarnemer toegevoegd

.

Van deze waarden Ub en U^ voor de twee waarnemers is nu

onafhankelijk van hot aantal waarnemingen eenvoudig het gemiddelde

genomen en deze getallen zijn in Tabel III samengesteld.

TABEL III.

s
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Fig. 2.

Zoo meu de getallen V2 (Ua -f C/j^) uit de 4« kolom door een

gewone sinusformule tracht voor te stellen en, in de onderstelling

dat die formule voor het midden vau de geheele waarnemingsperiode

geldt, de tijd t in dagen van 19 Mei 1888 aftelt, verkrijgt men

voor den invloed der poolbeweging op het azimuth van de meridiaan-

teekens te Leiden de volgende formule:

360
t/= O'.OHB Stnl- ( -f 19°.0

)

\430,66 ^ J

Kolom 6 van tabel III bevat de verschillen van de uitkomsten

volgens deze formule en de waargenomen grootheden in kolom 4.

Volgens deze formule is de invloed der poolbeweging op het azimuth

nul op 26 April 1888; op dat oogenblik is de poolshoogte van Leiden

tengevolge van die periodieke verandering een maximum. De ampli-

tude a der cirkelvormige beweging van de pool, wordt dan uit de

amplitude der azimuthverandering 0'*.0148 gevonden door de formule:

^ = 15 X 0.0148 Cos(p = 0.' 136

waai in (p de breedte van Leiden voorstelt.

Zoo men uit de formule voor de poolshoogteverandering voor Leiden

die voor de poolshoogte-verandering voor Grcenwich wil afleiden,

heeft men slechts als datum het oogenblik van de maximum-pools-
hoogte 5 dagen vroeger dus 21 April 1888 te nemen, zoodat de

coördinaten der poolbeweging voor Greenwich ten slotte zijn:



x= + 0".136 cos 2 TT

y = — O". 136 sin 2 tt
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«—2410749

430.65

<_2410749

430.66

waarin t de Juliaansche datum beteekent.

11. Wanneer men deze gevonden epoche voor een maximum der

breedte van Greenwich vergelijkt met die, welke Dr. E. Bakhuyzen

heeft afgeleid, vindt men een verschil van 2181 en, na aftrek van

5 perioden of 2153 dagen blijkt, de door mij gevonden epoche 28

dagen later in te vallen dan die volgens E. B.

Door A. SoKOLOFF zijn in de Astronomische Nachrichten W. 3207

de uitkomsten gegeven van een onderzoek naar de poolbeweging

in 430-daagsche perioden met behulp van de meridiaanteekens van

het passage-instrument der sterrenwacht te Pulkowa. Ter verge-

lijking van zijne uitkomsten met de door mij gevondene, vermeld

ik hier die welke Sokoloff afgeleid heeft uit de waarnemingen van

1880—1887, door Wagner, Wittram en Harzer verricht.

a. Uit 476 doorgangen van « Ursaeminoris

Amplitudo = 0".172

Epoche voor Greenwich = 2410743

d. i. 22 dagen later dan volgens E. B.

b. Uit 288 doorgangen van d Ursaeminoris:

Amplitudo = 0".195

Epoche voor Greenwich = 2410773

d. i. 50 dagen later dan volgens E. B.

c. Uit 226 doorgangen van 51 H. Cephoi:

Amplitudo = 0''.156

Epoche voor Greenwicb = 2410759

d. i. 38 dagen later dan volgens E. B.

In do berekeningen van Sokoloff is als duur van do periode

aangenotnen 329.7 dagen. Hot maximum der breedte van Greenwich

dat hierboven is opgegeven, is door mij met gebruik van oen periode-

duur van 430,66 dagen van 1884 tot 1888 herleid.

Dierkunde. — Do lieer Hoffmann biedt voor de Werken der

Akadcroio een verhandeling Ann^ ^aiikM: „Zw Ent ivlc/ctmif/s-

gettchichtc des i:>ymi)alhiciiii'\
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De Ilcer Mulder biedt voor de boekerij aan de dissertatie van

den lieer A. "VV. K. de Jong, getiteld: „Inwerking van Brandig-

druivenzuur op Brandigdruivenzuurammouiuin".

De lieer Fokster, die als correspondeerend Lid der Afdeelin^

tegenwoordig is, en door den Voorzitter wordt verwelkomd, biedt

voor de Boekerij aan een Separatabdruk aus deni Archiv für Hygiëne,

getiteld : „Zur Hygiëne des Wassers", von E. Levy und Hayo Bruns.

De aanstaande vergadering zal plaats hebben op den 2P**'" April,

daar de laatste Zaterdag der maand bestemd is voor de Vereenigdc»

Vergadering der beide Afdeelingen.

De vergadering wordt gesloten.

(11 April 1900,)





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLA.G VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 21 April 1900.

Voorzitter: de Heer 11. G. van ük Sande BakhüYZEN.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Inuoud: Mededeeling van den Heer Kluytbr: „Benoderingsformules betreffende de priem-

getalleu beneden eene gegeven grens", p. 672. — Mededeeling van den Heer Wijjkleb,

namens den Heer M. A. vanMbllk: „Over eenige retlexen up de ademhaling in verband

met Laboroe's methode om de in narcose opgehouden ademhaling do«ir rhythmisch

trekken aan de tong weder te doen beginnen", p. 683 (met een plaat). — Mededeeling

van den lieer Frakciuiiokt, uaruens Dr. M. GsKSHory : „Echinopsine, eene nieuwe

kristaliyue plantenbasis", p. 688. — Mededeeling van den Heer tam BEMMELEM,namena
Dr. F. A. n. ScuHEiKEMAKBBfl: „De samenstelling van de dampphase in het stelsel:

Water-l'henol, met eene en met twee vloeistotphasen", p. 704. — Mededeeling van

den lieer Bakiuis Uoo2EBOOM, namens Dr. A. Smits : „Bepalingen van de damp-
spanningsverniindering en kookpuntüverhooging van verdunde oplossingen", p. 714. —
Mededeeling van den Heer Bakuiis Kuozbboom, namens Dr. Ebsst Coiien : „Thermo-
dynamica der Normaalelcmenten'*, (Eerste Mededeeling), p. 719. — Mededeeling van

den Heer Bakiicib Uoo/bboom, namens Dr. Ebxst Cohem : „Studiën over Inversie"

Eerste Mededeeling), p. 728. — Mededeeling van den Heer Schocte : „De stelling van

JoAc'UiusTiiAL bij de normtalkrommen", p. 744. — Aanbieding door den lieer.

V. A. JuuLS der dissertatie van den Heer D. P. Moll : „Het beginsel van Hu yoeks"

p. 751. — Aanbieding van boekgeschenken, p. 751.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

De Heer Lorentz heeft bericht gezonden, dat hij verhinderd is

de vergadering bij te wonen.

De Voorzitter deelt mede, dat door de Letterkundige Afdeelingde

Heer Kern benoemd is om de Akademie te vertegenwoordigen op

de dit jaar te Parijs te houden vergadering van de Internationale

Association der Akadeniien.

45
Verblaj,'tu atr AWteling Naluurk. Dl. Vlll, A", li»'J'J/iyU0.
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Wiskunde. — De Heer Klüyver doet eene mededeeling* : y,Bena-

deri?igsformules betreffende de priemgefcdlen beneden eene ge-

geven grens'\

Riemank's handehvijze ter bepaling van het gezamenlijk aantal

priemgetallen p kleiner dan een gegeven getal c is evenzeer toepas-

selijk, wanneer er verlangd wordt om andere rekenkundige uit-

drukkingen van deze priemgetallen — b. v. de som ^ p~^ hunner

omgekeerde s^^ machten of het kleinste gemeene veelvoud M{c) van

alle geheelen kleiner dan c — te berekenen. De verschillende uit-

komsten aldus afgeleid bevatten steeds eene groep van termen, die

afhangen van de complexe nulpunten /< van de RiEMANis'sche

^-functie. De gewichtigste van deze termen is dan altijd eene en

dezelfde discontinue functie van c, de overige zijn continu en van

minder belang. Aan eene rechtstreeksche berekening van den dis-

continuen term valt niet te denken; indien wij echter het aantal

der priemgetallen beneden c van te voren als gegeven beschouwen,

kunnen wij den discontinuen term elimineeren en zijn wij in staat,

zooals in het volgende zal blijken, om vrij nauwkeurige benaderingen

te vinden voor andere min of meer symmetrisclie functies dezer

priemgetallen.

Ten einde tot de formules te geraken, die wij op het oog hebbeu,

moet men Hiemakn's redeueering toepassen op de discontinue integraal

1 r c
^» (^O = o

—
• I

"~ ^^^ ^ (' + «) ^*

»

waar de integratieweg is eene rechte lijn, evenwijdig aan de as der

imaginairen rechts van deze getrokken.

Volgens Eulek's vergelijking hebben wij, in de onderstelling

* + *>!.

cn door dczo waarde in de integraal in te voeren, vinden wij

n=l '* ;>*<c

Aan ilüii anderen kant kunnen wij ^ {z -|" «) <I^i>i' ^^ii oneindig
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product voorstellen, dat is, wij kunnen schrijven

ft ^ li- ^ n = 1
' \ In J ü « ;

ot' ook door aftrekking aan beide zijden van /u<; ^ (»)

% ;^ (.' + B) = log ^ (.) - loy {\ - ^) + Y (^ + % TT) +

+ 2: log (\ tJ) 4.
"V*

j /o^ f 1 ^ ^_! ^ - A|
,

waar in de reeks '

2log{\--±S\
,L \ f4—êJ

de termen gerangschikt moeten worden volgens de opklimmende

moduli van de //'s.

Past men deze ontwikkeling in de integraal (?« (c) toe en volgt

men geheel en al de redeneering, die Kiemann aanwendde voor de

integraal Gq (c), dan zal er komen

- 00

G. (O :.(»<,
I
J Wi + L- («-...) +/„.,(/;,),„^,

-
f

J^i (c^-) .

f

Hot is wonschelijk eene cenigszins andere gedaante te geven aan

de hier voorkomende reeks van integraal-logarithmen. Laten wij

aannemen, dat de nulpunten // zijn van den vorm \ dt i ft ^ dan

hebben wij door toegevoegde complexen te zamen te nemen

:ELi (c'^-O = JS" \Li (0*"" + '"
) + Li (e*"'-''')] =

(* ft L J

i — s + «/3 }, — s — i^

• 00 + ff' — 00 — ifi

15*
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r f* c* X dx f*

i-s
c" X dx

i-s
c^ dx

+ A^

_ o V p"'(^%^) r J^ ,

cos {ft loge) f lc' X dx

1 r C x^ dxl r c*x^dx
. f ai

7iï~ I . /-^ ^== . sin [i log c + mr

2ci-sr stn(ftlocfc) r 1_\ ^ cosjftlogc)
^ ^^

1

logcl^ ft
+Va « /o^cVf /i2 "^^'T /^^

in welke uitdrukking q een getal voorstelt, waarvan de modulus

kleiner is dan

log c {log cy

Op eene dergelijke wijze handelende met de integraal

dt

ƒ.tl+s if-l)logt
'

C'

blijkt het, dat wij deze mogen vervangen door

ö
(2-|-«)(c2— l)>+i»/(Y/c*

waar ü positiur en klciirKM' dan ('én is.

Derhalve kan de voorafgaande vergelijking voor Gaic) geschreven

worden

Q.{e)^log\^{é)\ 4.L.-(c-.+i) +
O

2g*-' r #mj/?%£) ,/_!___ _J_N ^cos {ft log c) ^ J_
i

loge \. ft ft '*"V2 " ' %c//3 /y2
"

"^^'T/^^'J

cn in bol biji&ondur liubbuu wij voor =



Go(c) = -%2-j-Li(c)-f
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&
2 (c2 — 1) log c

2^i r sin (/? log c) / l 1 \^ cos (/? log c)
» ^ J_]

logcl^ (i "^V2 logc)'7 [^
"^ ^ 7 H

In deze vergelijkiDgen hebben wij door goniometrische reeksen

uitgedrukt de termen, wier aanwezigheid het bijna onmogelijk maakt

om tot eene reclitstreeksclie en volledige bepaling, hetzij van G'a(f),

of van öo(c) te geraken. Alles wat men van deze reeksen weet

is, dat

fo» (/? log c) 1
-i z; en ^-rrz

onvoorwaardelijk eonvergceren, en dat hare waarden ten slotte gering

zijn, omdat men heeft

2- = 0.033105, -2" 1 < 0.002.

Verder dat

êin(Jilogc)S
ft

eene discontinue functie van c is, die plotseling in waarde verandert

lederen keer, dat haar argument gelijk wordt aan eene eerste-, tweede-,

derde- . . . macht van eenig priemgetal.

Dit brengt op het denkbeeld om tusschen beide vergelijkingen de

discontinue functie te elimineeren en alleen te behouden de betrekking

Fö, (o) - % 1 ^ (.) I

- Lx (c-H-i
)j
_ c- [Go («) + % 2 - Li (c)] =

2»c ^~'\ ^<:oi{piogc) ^ 1'

loge V» ft^
'

ftH
' c2+» /o^ c

Welke nu hier de waarden van de coëfficiënten A en B mogen
zijn, uit het voorafgaande mogen wij opmaken, dat zij zijn eindig

en vrij klein, zoodat voor « > — en tamelijk groote waarden van c
tl

het rechter lid snel tot nul afneemt. Door het rechter lid als

oneindig klein te beschouwen, komen wij tot het besluit, dat de

betrekking
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^Gs (c) -log\^ is)
I
-Li (c-^+i

)]
= c-^ ]^Go (c) -{- log 2 - Li (c)]

bij benarlering de waarde van Gs{c) zal doen kennen, zoodra Gq{c)

gegeven is, dat is, zoodra wij weten hoeveel priemgetallen en mach-

ten van priemgetallen gevonden worden onder de geheelen kleiner

dan c.

Bovenstaande vergelijking neemt noodzakelijker wijze eene eenigs-

zins andere gedaante aan, wanneer s tot de eenheid nadert. In dat

geval moeten wij aanwenden de ontwikkelingen

log\^{s)\=-log{s-l) + {s-l)Piis-l),

Li (c-*+i )z=C+log log c«-i + (s — 1) Pg (« — 1).

waaruit volgt, dat in de grens

Li,n ^log
I ^ («) I

+ Li (c-^+i )]= C -{- log log c.

Derhalve zal de waarde van öj (c) bij benadering gevonden

worden uit

\Gi (c)— C— log log c\ = c-i Gq (c) -}- % 2 — Li [e)] .

Overigens is het duidelijk, dat tusschen twee integralen Gs{c) en

Gi (c) eene dergelijke betrekking bestaat als tusschen Gs (c) en Gq (<•)

en dat men voor » > < en * > -5- liecft

[G.ic)^log\^i»)\-Liic-'+^)^ =

= c-'+' [ö,(f)-% 1^(0 1

-/:t(c-'+i)]

Ten laatste kunnen wij opmerken, dat liet volkomen geoorloofd

is om do vergelijking, die Gg {e) en ö^ (c) verbindt, ten opzichte van

8 te difrerentiocren.

Bedenkende, dat

[dê ' J ,=ïO

gelijk is aan do logaritlunci van het kleinnto gemeone ve(ilvoud
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M(c) wan alle getallen kleiner dan c, dat ^'(0) : ^ (ö) = log 2 ji, vindt

men, wanneer « = O gestold wordt na de differentiatie,

[% M(c) ^log2ji- rj -% c \^G^{c) + log 2 - Li (c)] =

logclfi (i^
+ ^ -

^^J
-h

^y ^^^ ^
.

Ofschoon nu hier het tweede lid tegelijk met c toeneemt, is het

toch ten opzichte van c en van logM{c) betrekkelijk klein, daarom

mag verwacht worden, dat de betrekking

\logM{c)-{-log2n — c = log c \GQ(c)-{-log2 — Ll{c)^

bij benadering de waarde van logM{c) zal doen kennen.

De navolgende voorbeelden tconen overvloedig aan, dat reeds voor

eene c van matige grootte de benadering zeer nauwkeurig is.

I. ( = ^2 = 7.389, (?2 (c) = 0.45277, G^ O') = 0.18077.

[03 (c) — log ^ (3) - Li (e-*)] = 0.00052,

e-2 [Gj (o) — log C, (2) — Li («-2)] = 000054.

II. c.-=e^— 20.086, (?i (f) = 1.69330, G^ (c) = 0.48450.

[ög (c) - % ^ (2) - /.t(e-S)] = 0.00089,

«-3 [öi (c) — C — % 3] = 0.00088.

III. = ^5= 148.413, Gq {c) — 38.50953, G^ (c) == 2,18005,

logM{c)= 141.66097.

[Gi{e)— C — /o^ 5] = — 0.00661,

«^
[ö^o W + log2 — Li (e^)] = — 0.00662.

[logM{c) -\- log 2 71 — ^] =^ 4.914,

% «^ [ö'o (c) + % 2 — Lt («5)] z= — 4.913.

IV. = ^7=1096.633, Öo(c)= 191.79563, öj (c) = 2.52401.

[f?i (c) —C— log 7] = 0.00088,

«~^ [^0 W + % 2 — Zï (e7)] = 0.00090.

In het geval dat « > l is, is het duidelijk, dat voor groote waarden
van c de uitdrukking
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lGs{c)-log^{s)-Li{c-s+^)]

zelve reeds als tot nul naderend kan worden beschouwd, en dat wij

door haar gelijk aan nul te stellen, zeker zijn, om geheel onafhan-

kelijk van de waarde van Gy (c), eene uitkomst voor Gg (o) te vinden,

waarin alleen nog maar eene zeer kleine fout kan voorkomen.

Had men echter « = 1 of zelfs — <5<lj dan zou deze uitkomst

onbetrouwbaar worden, zoodat voor s <. 1 bekendheid met de waarde

van Gc,{c) onvermijdelijk blijft. Dat staat in verband met het feit,

dat in het laatste geval Gg (c) divergeert, als c oneindig groot wordt.

Inderdaad hebben wij voor « = 1

en het is de eerste term ^ p~^j die onbegrensd aangroeit voor

C = 00 ').

Wij zullen het gedrag van -2" p— ^ nader onderzoeken. Daar s nog
p <c

altijd grooter is dan — , kunnen wij schrijven

Lim [öi (f) — C — log log c] = O,

C=:oo

01

Lnn \ 2: p-^ — loglog cl = C
—".^* ~ Z p~» .

c=<» •-/> < c J «=2 W

Dn getallenwaarde van het rechterlid wordt als volgt gevonden.

Wij onderstellen « > 1 en beschouwen opnieuw de betrekking

log ^ (9) = 2^ 2 p-»'.

Door omkeering volgt er uit

Sp-'=S \—J—log^{hs)%

') Dit werd raadt opgemerkt door Kulkr (Intmductio in Annlysin iiiiinitoruin,

1. J 279).

') Üeroakkelgk blgkt uit deze formule : 1". dnt if-* is eene annlytische functie

/(«) viin t, waarvan men xeker ia, dat xü bestant in het rechter halfvhik; 2". dnt de

atrook tttaacben de evenwgdige Ignen « = i -f~ >h en a = 0-\-iyi be/et is met eene

oaeindiga boaveellieid van b)Knrithmi8oh(> diflroiitinuiteitcn; 8°. dnt de/e discotitinui-

teitctt xioh dichter en dichter opeenhoopen, aln mcti de as der imn}i;inniren nnderti

rn wal lOodanig, dat eg de voort/ettiiij; van ƒ(«) in het linker hnlfvhik daardoor

•fdoanda balaUM.
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waarin h aanwijst de achtereenvolgende termen van de oneindige

reeks

1, 2, 3, 5, 6, 7,
,

die men verkrijgt door in opklimmende volgorde de geheele getallen

zonder veelvoudige factoren neer te schrijven, en waarin /ah beteekent

het aantal priemfactoren van h (dit getal /* zelf, als het een priem-

getal is, medegerckend).

Op deze wijze hebben wij door $ tot één te laten naderen tege-

lijker tijd

p -^ n==flo \
Lim

~
im 2 p-' — % ^ (a) =— 2 — p-n
=1 L J n=2 n

h=ao (

Lim \Zp-* —logC, («)1 = 2 ^-^- log ^ (h) r= — 0.31572 ,

en vinden dan dadelijk

n=z<c 1

2 —^p-« = 0.31572,
»*=2 n

zoodat ten slotte

Lim \2 p-^ — log log c\ = C— 0.31572 = 0.26150 .

Lp <c

Wij vermeldden deze uitkomst om haar te vergelijken met eene

dergelijke, maar geheel empirische formule, medegedeeld door

LegenDRE ^). Volgens Leüendrk zal men hebben

2 p-i = log {loge — 0.08366) — 0.22150
,

maar daar Legekdre 2 niet tot de priemgetallen rekent, zooals wij

deden, moet 0,5 bij zijne uitkomst gevoegd worden en moet men
lezen

2 p-^ = log {log c — 0.08366) + 0.27850
,

of in de grens voor c = oo

Lim [ 2 p-^ — log log c\ = 0.27850 .

1) Essai sur la theorie des nombres, 1808, p. 394. D'iine loi remarquable observée

dans réimmération des nombres premiers.
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2oo blijkt het, dat de afwijking in de formule van LeoendUR

70or c = oo klimt tot een bedrag van 0.017. \oor groote maar

eindige waarden van c zal deze afwijking iets verminderen.

In het voorafgaande hebben wüj bijna uitsluitend de integralen

Gs (e) beschouwd ; w^ij willen nu doen zien, dat men op overeen-

komstige wijze kan handelen met de sommen -2" /)-•'•, hoewel
p<c

daardoor de formules in eenvoudigheid verliezen.

Uit

V- p- ^,+s) — ^ \ ^_
log ^ (/, , _|_ y)

(H-too

p<;c h=l '»

leiden wij af

. -—^\ —log^{hz^hB)dz= Z ^—y-'Ghsic^')'

Maar daar

Gt{b) = 0,

als de grens b kleiner is dan 2, zal de bovenstaande oneindige reeks

in werkelijkheid slechts een eindig aantal termen bevatten, en de

sommatie-letter h zal doorloopend voldoen aan de ongelijk lieid

log c

Onderstel, dat h achtereenvolgens gelijk wordt aan

1, 2, 3, .... h\ h", .... /i'",

waarin /*' en h" beteekenen eenig tweetal oi)Volgendc waarden van

/i, en Ix'Heliouw de uitdrukking

ƒ/. (e) = 2 p" --2 ^-^ \log\^ (5)1 + Li(c-»+ A ) -
o^r Aï=l AL J/)<C

Blijkbaar kunnen wij ook schrijven

k=k' f—iw r -i j- M
/A {c)= S ^^- ÖA. (c^) -logi; (*) 1

- />.•(«"" A )

L

Asi A L J
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611 uit hetgeen in den beginne bewezen werd, besluiten wij, dat

lis {c) bij benadering voldoet aan de vergelijking

Hot is door middel van deze betrekking, dat wij in staat zijn

— P~* te vinden, zoodra ^ p^ gegeven is. De keus van /*' en

van h" is geheel willekeurig. Desverkiezende kan men /*' = /*"' ne-

men; in het algemeen zal het raadzaam zijn om h" te bepalen door

i

de voorwaarde, dat c * juist een weinig kleiner is dan 5 ten einde

te vermijden, dat men voor Ghsic^) eene benaderingsformule toepast

in gevallen, waarin c* een al te klein getal wordt.

Uit de onderstaande voorbeelden zal men zien, dat men op de

formule kan afgaan, wanneer geen al te scherpe benadering wordt

verlangd.

I. c = «s= 148.413, Spo — u, .5:^-1 = 1.87990.
ƒ» < c p<.c

h' = S, r = 5, A"'=7.

i/o (c) = 34 _ [- log 2 + Li (e^)] + 1 [- /o^r 2 + Li (el) ] +

+~ [-%2-f- Li{eh] -f y [l] 4- y [1] -f I [1] = - 1.08524.

n, (c) = 2p-^ - [C 4- log 5] -\-~-[log^(2) + /:» (e"!)] +

+i [iog^iS)^Liie~)] +1 [jj
"
| [i] + "J [i]

=^P— 1 .88701.

De vergelijking

H,(c)=:e-'^H,{c)

geeft

^ p-i = 1.87970, A = 0.00010.
p<c

II. c = «7 = 1096.633, 2 p^ = 183, 2 p-^ = 2.21239.
/> < c p< c

h' = 3, A" = 5, h'" = 10.
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1 y

-4M
i/j (c) = J^ ;>-i - [C + ^0^ 7] +- [% ^ (2) + ƒ.1 (^e "ly^ +

1 r 1 11 r / u\i 1 rl 1 1 1-1 1 r 1 1

+

De vergelijking

geeft

^ 7 L27J 10

H, (0) = 6-7 //„ (c)

1

2ÏÖ
= 2p-^ — 2.211G2.

ƒ> <c

^p-1 = 2.21243, A = 0.00004.

m. c = 6+ = 54.598, ^;>o = 16, ^;?-3 = 0.17472.
p <c p <c

k' = 2, /i"' = 3, /i"' = 5.

//o (c) = 16 - [- log 2 + L/ (e*)] +1 [- /o^ 2 + Xt (e^jj -f

i/3(c)=^7>-3~ [% ^ (3) + Li («-8)] +y [/o^ ^ (6) + Zt (e-io)j +

. Irl 4. Il 4_1 ril = :^>-s^ 0.17472.^ 8 L2fi^8n ^ 5 L2i^'J ;,<r

De Tergelijking

gocft

Sfr-^ = 0.17472, A = 0.00000.
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Physiologie. — De Heer Winkler doet eene raededeeling, namens

den Heer M. A. van Melle ^^Over eenige reflexen op de

ademhaling in verband met Laborde's methode om de in

narcose opgehouden ademhaling door rhythmisch trekken aan

de tong weder te doen beginnen'\

In het Weekblad van het Nederlandsch Tijdschrift voor Genees-

kunde van 31 Maart 1900 geeft Dr. 'We>ckebach een referaat over

mededeelingen van Laborde in de Académie de Médecine, die

gepubliceerd zijn in de Bulletins de VAcadémie de Médecine. N®. 45

1899 en W. 2, 4, 5, 6. 1900 en met geringe wijziging in de Coywj5<^s

Rendus de la Societé de Biologie: 1899. N°. 39 en N°. 2, 4, 5. 1900.

In Laborde's mededeeling wordt een reeds vroeger door hem

aangegeven methode, om rhytmische tracties iian de tong tot weder-

opwekking der geparalyseerde ademhaling te benutten, nader toege-

licht. Er wordt een verklaring gezocht van dit verschijnsel, dat moeilijk

anders kan opgevat worden dan als een reflectorische werking,

uitgaande van sensibele zenuwen der eerste luchtwegen op de z.g.

ademhalingscentra. Laborde meent, dat die reflectorische werking zou

afhangen van de Nn. laryngei superiores, waarvan de electrische of

mechanische prikkeling volgens zijne proeven tijdens de actieve respi-

ratie, stilstand bewerkt, maar tijdens stilstand der ademhaling deze

weer doet terugkeeren.

Op het laboratorium van Prof. Winkler, onder wiens leiding

belangrijke onderzoekingen over het mechanisme van de ademhaling

zijn verricht *) heb ik getracht met de zeer gewaardeerde assistentie

van de Il.H. van Calcar, en H. Jager nadere gegevens te ver-

krijgen omtrent den invloed van do prikkeling van eenige perifere

zenuwen op de ademhaling. Over dit onderwerp is, sedert Marshall
Hall (ïieatise of the nerveus system, 1840) den stoot gaf, veel ge-

ëxperimenteerd, maar de resultaten zijn over 't algemeen weinig

overeenstemmend. Het verschil van proefdieren, van de condities waar-

onder het onderzoek werd verricht, van den aard der gebruikte prik-

kels is oorzaak van resultaten, die zoo moeilijk onder eenvoudige

gezichtspunten te vereenigen zijn, dat het mij niet ongewenscht

voorkwam om een nieuwe poging te wagen onder zooveel mogelijk

gelijke voorwaarden.

Door tijdgebrek kon ik slechts een aanvang maken met deze zeer

interessante studie van het automatisme der ademhaling, waarvan de

1) Verslagen der K. Ak. v. Wet. 1898, 29 Oct. eu 1899, 25 Maarten Dr. Wiardi
Beckman. Diss. Inaug. 1899. Amsterdam. De invloed van do schors der voorhoofds-

Uerseueu oj> de ademhaling.
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kennis niet alleen van pliysiologisch maar ook van klinisch stand-

punt van het grootste gewicht is. Toch komt het mij voor, vooral met

het oog op Laborde's meening, dat de mededeeling van eenige ver-

kregen resultaten gerechtvaardigd zijn.

De proefdieren waren honden, bijna allen van dezelfde soort. Voor

de operatie en de prikkeling der zenuwen werden zij in narcose ge-

bracht met zuivere chloroform. In den boginnegaf dat moeilijkheden,

daar zooals men weet, honden die niet gemorphiniseerd zijn zeer heftig

reagceren op de inhalatie van chloroformdampen en dientengevolge

dikwijls in het begin van de narcose succombeeren.

Met opzet maakte ik geen gebruik van de gemengde morphiue-

chloroform narcose, omdat men door de morphine een factor invoert,

die waarlijk in het respiratie mechanisme niet te verwaarloozen is

(getuige de bekende moiphinezucht) en die op een overgevoeligheid

of overprikkeling van inspiratie-centra wijst.

Met de chloroform is natuurlijk evenzeer een onbekende ingevoerd,

maar dit scheen mij een onafwijsbare eisch van de humaniteit. Als

men de honden niet narcotiseert, is er bovendien ook een onbekende

factor aan het werk, omdat de pijn de respiratie sterk onregelmatig

maakt. De narcose met zuivere chloroform geeft, nadat zij volkomen

is geworden, een zeer fraaie regelmatige ademhaling curve, die zoolang

werkzame prikkels duren, veranderd wordt, maar gewoonlijk oogen-

blikkelijk tot de norma terugkeert.

De verklaring van de heftige reactie, die in het begin der narcose

plaats vindt, ligt niet alleen zooals men geneigd zou zijn aan te

nemen, in de onaangenaam prikkelende werking der chloroform op

de reukslijmvliezen, want bij een mijner proefdieren vond ik dezelfde

reactie bij narcose door de trachiaalcanule na tracheotomie, toen ik

de fila olfactoria electrisch wilde prikkelen en hen dus niet eerst

wilde paraiyseeren door chloroformdampen. Als men die reactie krijgt

bij van te voren opgebonden honden, heb ik de bekende ervaring

opgedaan dat zij voel gevaar loopen te succombeeren, zorgt men echter

voor de mogelijkheid van vrije beweging, 't liefst door do honden in een

zakje te binden, waar alleen de kop en de pooten uitsteken, en laat

ineu dan de hond mot zak en al in de lucht zweven, dan treedt

do anphyxie gewoonlijk niet op, maar blijft de verdere narcose zeer

ruHli}( en regelmatig. Do chloroform werd toegediend door de honden

CUKbCilMANN's inlialator voor te binden.

Whj* do narcoHO diep genoeg, dan weiil tracheotomie verricht en

de chlorufurm door de traelieoal eunulo toegediend.

Do rügiötrutie gescliiedde op do bekende wijze met don pneumo-

graph VAN Mauby. De bcubible zenuwen werden geprikkeld met een
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middelsterken inductiestroora. Over 't algemeen hadden verschillen in

stroora sterkte niet veel invloed, behalve dat er een zeker minimum moest

worden overschreden, voor er werking optrad.

Onder deze omstandigheden, waarbij de resultaten een groote

eenvormigheid en constantie vertoonden, bleek het, dat de prik-

keling der zenuwstammen, die uitsluitend uit syraphaticusvezels

bestaan of daaraan zeer rijk zijn ; ademhalingsstilstand bewerkten

en gewoonlijk, gelijk dit door Harley en Hamburger reeds

gezien is, in expiratiestand. Zoo bv. de N. splanchnicus en de N. vago-

sympatliicus. Het gelukte soms door mechanische prikkeling vanden

N. splanchnicus, bijv. door trekking aan de ingewanden, de respiratie

65 seconden te doen stilstaan, even lang als de prikkel duurde, terwijl

vóór en na de prikkeling de ademhalingen volkomen regelmatig

waren. Door electrische prikkeling van den stam van den N. splanch-

nicus werd hetzelfde effect bereikt. Dit bewijst dat er geen centrum

door shock in de war is gebracht. Hetzelfde ziet men bij prikkeling

van den N. vago sympathicus (zie fig. I tot IV).

De prikkeling van den N. laryngeus superior geeft eveneens stil-

stand in expiratiestand, maar laat gewoonlijk, evenals de sensibele

takken van den N. trigeminus storende nawerking over. Het duurt eenigen

tijd voor de hond weer rustig ademt en er is een neiging om uit do

narcose te komen. Is do narcose zeer diep, dan is het effect echter

zuivere remming (zie fig. V).

Die van den JV.<//o6-60/)Aary/j</«^MS geeft steeds diepen inspiratiestand,

zooals bij de gewone ademhaling nooit wordt bereikt, maaralleen bij

de diepe zuchten. Bij sterke stroomen ziet men volkomen inspiratoiren

stilstand, bij zwakke stroomen tevens versnelling (zie fig. VII—XI).

Die van den N. lingualis N. trigetnini geeft steeds evenals de N.

laryng. sup. expiratiestand, maar met versnelde oppervlakkige ademha-

lingsbewogiugen en nablijvende veranderingen (zie fig. XIII

—

XV).

De prikkeling van den N. hi/poglossus, den N. accessorius en van

den N. facialis bleek zonder effect te zijn op de respiratie.

De prikkeling van de fila olfactoria bleek uiterst gevaarlijk wegens

hot ontstaan van plotselingen dood, maar gaf in enkele gevallen een

curve analoog aan die der prikkeling van den N. sympathicus (zie

fig. VI en fig. XII).

Onder de gegeven omstandigheden, d. w. z. chloroformnarcose en

middelsterke inductiestroom (hierop kan niet genoeg nadruk worden

gelegd), bleken dus alle sensibele zenuwen uit den tractus intesti-

nalis en uit de luchtwegen een remmende werking te bezitten, met

uitzondering van den N. trigeminus, die men, zijnde primair een

sensibele zenuw der uitwendige lichaamsbekleeding kan beschouwen
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als in secondair verband te staan met de diepere organen. De stilstand is

een rusttoestand bij prikkeling van den N. Splanclinicus, N. Vagus

en van den N. olfactorius en een inspiratoiren stand bij prikkeling van den

N. Glossopharyngeus. Dit resultaat stemt in 't algemeen overeen met

hetgeen anderen, onder andere omstandigheden ook [hebben gevonden.

Toch zijn er op sommige punten belangrijke afwijkingen. Zoo beweert

Philip Knoll in de y,Sitzimgsherichte der Wiener Akademie^' Bd.SQ.

pg. 483 en Bd. 92. pg. 31 5, dat de ramus lingualis N. trigemini behoort

tot die zenuwen, die altijd inspiratoir werken, terwijl ik geen enkele

maal bij 5 honden en talrijke prikkelingen een inspiratoir effect lieb

gevonden, maar constant een cxspiratoir effect met ademhalingsver-

snelling. Dit is wel van belang omdat de bewering van dien auteur,

dat er geen wezenlijk verschil in de werking der sensibele prikkels

bij genarcotiseerde, niet genarcotiseerde of hersenlooze dieren zou

bestaan, niet altijd geldig blijkt te zijn.

Maar ook, en dat is eigenlijk de aanleiding tot deze mededeeling,

zijn deze resultaten van belang met het oog op de theoretische beschou-

wingen die Laborde ontwikkelt.

Laborde spreekt in 't voorbijgaan over den N. glossopharyngeus

in enkele woorden, die bewijzen, dat hij niet voldoende rekening

houdt met hetgeen er over die zenuw bekend is. Hij zegt er van

:

„Grace è, un des résultats nouveaux de mes recherches personnelles

co nerf (c. a. d. N. Laryngé supérieur) n'est pas Ie seul qui puisse

intervcuir efïicacemont dans la réalisation fonctionelle dont il s'agit.

Le nerf glossopharyngien considcró jusqu'a présent dans sa fonctiou

essentielle comme un agent de sensibilité spéciale (sensibilité gustativc),

prcnd aussi une part réelle et active a titre de nerf sensitif de

départ réflexe au fonctionnement respiratoire."

Reeds in 1883 rangschikte Knoll den N. Glossopharyngeus onder

de zenuwen, die altijd inspiratoire reflexwerking op de ademhaling

geven en verscheidene physiologen willen de gustatieve beteekenis

van den N. glossopharyngeus geheel loochenen, of althans zeer onder-

geschikt maken.

Voor de werking der rhythmische tongtracties moet men denken

aan 3 sensibele zenuwen, nl.:

1. N. laryngeus superior.

2. N. glossopharyngeus.

Ram. lingualis N. trigemini.

ihi eerste heeft do minste titels, omdat zij door haar verd(H'ling8-

gvbied d« minste kans heeft op werkelijke prikkeling bij de methode

van LaBOKDK. liovondien geeft zij onder mijne proefcondities gere-

geld stilstand in oxpirutie, en do resultaten gevonden bij zuivere cliloro-
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foimnaiccbo ht'bbt'ii in rlit gevul wel iets meer waarde, omdat de

methode haar meest belangrijke toepaösing wel bijdechlorütürm-asphyxie

zal vinden.

Toeh is het denkbaar dat de N. larjng. sup. onder zekere condities

de ademhaling weer aan den gang kan brengen.

Laborde bewerkte bij zijn proefdieren sutlbcatie door volkomen

afsluiting van de luchtwegen. De ademhalingscurve verandert daar-

door geheel van karakter, zij begint te gelijken op een normale

curve, die men het onderste boven houdt, d. w. z. inplaats van

expiratoire krijgt men inspiratoire rusttoestanden (zie curve XVII).

Dit verschijnsel is niet gemakkelijk verklaarbaar, daar de lucht-

resorptio in do afgesloten pulmones eer mechanisch een expiratiestand

zou moeten geven. Door den luchthonger kan men het ook niet zonder

meer verklaren, daar een dubbelzijdige pneumothorax (vgl. de bijge-

voegde curve XVI) lange ruststanden in expiratie geeft, afgebroken door

energische inspiraties. De prikkeling Van den N. laryngeus superior geeft

stilstand, meestal in sterk uitgesproken expiratietoestand.

De zaak ligt dus zóó, dat men door electrische prikkeling vau

den N. laryngeus superior een tegen prikktd geeft, die expiratoire

standen begunstigt en in verband met den dwang tot inspiratie opnieuw

rhythmisch in- en expiratie kan bewerken.

Het komt mij dus niet waarschijnlijk voor, dat op grond van het

expeiiment van Laborde (waarover verder geen genoegzame inlichtingen

zijn verschaft), de N. laryng. sup. aansprakelijk mag gesteld worden

voor de gewone werking der methode, die wel nooit anders dan bij

dierexperimenten zal toegepast worden, wanneer volkomen afsluiting

van de luchtwegen tot ademhalingsstilstand heeft gevoerd. Want
juist de experimenteele afsluiting wijzigt het gewone ademhalingstype

sterk en brengt onbekende factoren in het ademhalings-mechanisme.

Geheel anders is het met den N. glossopiiaryngeus en de ram. ling.

N. V. Deze moeten noodzakelijk door iedere tractie aan de tong worden

geprikkeld. De N. glossopiiaryngeus blijkt een verbazend sterke werking

te bezitten op de inspiratie, onverschillig of er stilstand bij sterke

prikkels of versnelling bij zwakkere prikkels optreedt. Zoowel vol-

gens de onderzoekingen van Kkoll van 1883, als volgens mijne

onderzoekingen op het laboratorium van Prof. Winkler, als volgens

de vage aanduiding van Laborde heeft de 9e hersenzenuw deze

sterke reflexwerking. Het is dus weinig rationeel om niet deze zenuw

er in de eerste plaats voor aan te spreken.

De prikkeling vau den N. trigeminus mag onder de door Knoll
ingevoerdeproefcondities(mij onbekend)ookinspiratoirwerken, bij zuivere

chloroformuarcose evenwel kan zij van geen of uiterst weinig etiect zijn.

46
Verslagen der Afdeelbg Natuurk. Dl. VIII. A». 1899/1900.
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Scheikunde. — De Heer Frakchimont doet eene mededeeling,

namens den Heer M. Greshoff, over: ^Echlnopmie^ eene

nieuwe kristallijne plantenhasisy

lu de laatste jaren zija er alkaloïden ontdekt iii plantentamiliën,

die voor dien tijd slechts weinig- h(^t onderwerp van phytochemische

studie hadden uitgemaakt en waarin in elk geval nog geen planten-

bases waren aangetoond, of zelfs vermoed werden. Zoo in de groote

familie der samengesteldbloemigen (Compositae), die ruim Vio van

alle phanerogamen, met meer dan 800 geslachten omvat.

De schrijver dezer mededeeling houdt zich sinds jaren met de

stelselmatige studie der alkaloïd-verspreiding, ook in deze familie *),

bezig en is thans in de gelegenheid U tenminste één zijner nieuwe

composieten-alkaloïden, n.1. de Echinopsine, in zuiveren staat voor te

leggen en te beschrijven.

Vooraf 't een en ander over de stamplant.

Het geslacht Echinops L. (= Ech'manthus Neck., Echinopun Toubn., Sphaero-

cephalm L.) behoort onder de samengesteldbloeniigen tot de afdeeling Tuhu-

lifloracCijnareac. Deze Cynareae worden in vier groepen verdeeld : Echinops,

Carlina, Ckirduiis en Centaurca, alle planten, die in het dagelijksch leven

als „distels" bekend staan; chemisch zijn sommige gekenmerkt door het

bezit van alkaloïden, glukosieden, bitterstoffen en kleurstoffen; eonige split-

sen cyaanwaterstof af.

Tot de groep Echinops behoort alleen dit geslacht zelve, alsmede Acanthu-

lepis orientalis Less., eene steppenplant uit Midden-Azië. Echinops telt een

60-tal soorten, eveneens meest Midden-Aziatische kruiden, met afwisselende

vaak gedoomde bladen, en alle gekenmerkt door de in kogels b\j elkander

ötaimde éénbloemige hoofdjes. Westelijk strekt het gebied vati Echinops z\d\

uit over geheel /Aiid-Europa en de kusten der Middelhindsche zee, oostelijk

tot Japan; sommige soorten zyn ook in tropisch Afrika inheemscli. in

Duitschland komt alleen E. sphaeroccphalus L. in het wild voor; in Neder-

land geene s<xjrt. Verscheidene worden echter ook bij ons als sierplant

gekweekt om de forsche gestalte en om de fraaie groote bloenikogois, waaiaan
het Keshicht den naam „kogeldistel" ontleent (de latynsche naam is samen-

gesteld uit ecJünuH, egel en ops, oog of uitermk). De bloemen zyn nu eens

lichtblauw alH by E. liilru L., dan donkerblauw als by E. bannalicus Roch.

Het genus wordt door de boUuiici in 7 secties verdeeld, zie Knolkr u.

PlUNTLf Nalürlichii r/lanzcnf'amilicn IV, 5, p. 313. De soorten zyn meest

•) Zie: Ürci- i/i: fier«pfifi(/iH4/ van alkalotden in «/a Jaiiiiliu tier mmeiKjcalchlIiloi-iiiifjfn

N0d. T|i<l»ciir. V. Plinrm., Mtii 1'JOU, bl/. i:)7. Iii dit upslul worden cuii TiO-üil alkaloïd-

boodemlr gencm uit deze fumilte opgesomd, groütoiideüls op grond van vv^ew

oikUnoekingeD.
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beschreven in Boissier's Flora orientalis en vooral ook door Bünge, Biill.de

rAcademie de SL Pétersbourg VI, 390. Mijn onderzoek strekt zich uit over

een 15-tal soorten uit verschillende secties *), die alle echinopsine-houdend

zijn gebleken, zoodat er reden is aan te nemen, dat de aanwezigheid van

dit alkaloïd een gemeenschappelijk kenmerk der Echinops-soorten is.

Over de ev. oude aanwending van Ech'mops in de volksgeneeskunst en

vergiftleer, eene quaestie, die door de ontdekking der sterkwerkende echt-

nopsine aan de orde is gekomen, staan mg slechts weinig gegevens ten

dienste. Verschillende soorten, als E. Ritro L., dahuricus Fisch., sphaero-

cej)halu8 L., worden in Oost-Rusland en SiberiG gebruikt als diaphoretica

en diuretica, alsmede bij huidziekten. Oudtijds werd ook in Europa de „Herba

echinopsidis" aangewend bij graveel en steen. Aan Dr. G. van Vloten te

Leiden dank ik eene aanteekening over het gebruik van dit geslacht by de

Arabieren. Ibn Wahschija nl. geeft in z^n geschrift De Venenis Ccod.

Leiden) het volgende over eene plant, die hy „Djirdama", noemt:

„Djirdama groeit te Djukha en by Schaflatha (in Babyloniö), is een scherp

vergift, snel doodend. Het is eene hooge plant met kleine bladeren, haar

stengel bereikt de hoogte van een el. Zy heeft eene witte „roos" en haar

smaak is scherp, zooals van mosterd, ja nog scherper. Iemand, dien men
deze plant onder het eten mengt, gestampt, tot een gewicht van 2 a 2^

f.

2

drachmen, ondervindt daarvan een geweldige jeuk aan de oppervlakte zyns

lichaams en eene trilling en pyn in de keel en maag en een heftige gloed,

zoodat hij dikwijls zyne kleederen uittrekt en naakt gaat zitten. Zwangere
vrouwen, die men er een gewicht van twee daniq's van doet drinken,

aborteeren, en een weinig poeder ervan op het lichaam gelaten, veroorzaakt

brand en ontsteking."

Het is de vraag, of met deze plant werkelyk een Echinops bedoeld is,

daar de beschryving niet zeer op deze plant past, veeleer op een scherpe

crucifeer. Wat er voor pleit, is de naam, die overeenkomt met dien van
FousKAHL, Flora aegyptiaco-arabica; men moet echter niet vergeten, dat

Fohskahl's namen modern zyn, terwijl die van Ibn Wahschija minstens van
800 il 900 na Chr. dateeren. Waar echter is het, dat Echinops inderdaad

gebleken is een sneldoodend gift te bevatten, terwyl, als de laatste zinsnede

van Ibn Wahschija op het vruchtpluis kan doelen, zulks ook geheel over-

*) Het is wellicht hier de plaats de herkomst vau raiju belangrijijL onderzoekings-

niateriaal te vermelden eii dank te brengen aan hen die mij zulks verschaften. Uit den

lieidschen hortus ontving ik door de zorg van den hortulanus E. ïil. Witte her-

haaldelijk E. Ritro L. en £. uioeua Wall. Vau eerstgenoemde soort leverde de tirma

Haage u. Schmidt te Erfurt mij de ongeveer 10 K.G., die voor de bereiding eener

grootere hoeveelheid echinopsiue gediend heeft. Nog ontving ik van daar E. sphaero'

ci'phalus L., E. exaliattts ScHRAD., E. paniculatm Jacq. en E. syriacu» BoiSS. Bij eene

vacantie-reis in Zweden in Augs. 1899 trof ik in de uitmuntend onderhouden plan-

teutuinen van Luud en Upsala eenige andere soorten aan, daar met voorliefde ge-

kweekt. In Lund verzamelde ik blad van E. dahuricna FisCH., E. daiinaéicus KocH-,

E. jdaliflepii Tkauïv. eu E. micrucephalus SiBTH.; ik ontving van daar later nog

zaad van E. fflobifer JankA en eene andere soort, volgens Doe. Sv. MuRBECK ver-

moedelijk E. comniutatas JuR. Uit Lund gewerd mij door den hortulanus Fr. Pet-

TERöüN fraai materiaal vau E. ciscoaui DC, E. huiitilis i3iEB. eu E. datua BuNGE.

46*
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eenkomstig de feiten is, daar dit op de huid even zoo brandt als jeuk-

poeder.

Belangrijk schijnt voorts een bericht in de Phannacogmphia IncUca, dat

nl. Echinops echinatus DC. is eene Indische geneeskrachtige plant, in het

sanskrit „Utati" genaamd en nu op de bazars nog steeds als „Utkatara"

verkocht. Deze wortel is bitter en dient als tonicum en diureticum. Ik mag
echter niet verzwijgen, dat Prof. Dr. H. Kern te Leiden Utati geenszins

voor een sanskritwoord houdt en hij mij mededeelde, dat in de geschriften

over oude Indische geneeskunde Echbiops niet te vinden is. De heeren D. Hoo-

PER en G. Watt te Calcutta, twee der auteurs van genoemde Pharmam-
graphki, konden mij het bericht over Utati voorshands niet toelichten, doch

zij hebben beloofd, materiaal dezer medicijn uit Mysore voor mij te zullen

ontbieden, ten einde te kunnen nagaan, of de werkzaamheid op echinopsine

berust.

Voor de bereiding van echinopsine hebben hoofdzakelijk g'odiend

de reeds genoemde vrachtjes van Echinops Bitro L., voor dit doel

geoogst door Haage u. Schmidt te Erfurt. De eerste moeilijkheid

bij dit materiaal lag in de ongewone voluniineusheid, die het ge-

bruik van extractie-apparaten van gewone grootte uitsloot. Het

bestond nl. voor ruim V3 uit strooachtig kaf, zijnde een stijfbladig

dakpanachtig omwindsel, dat zich slechts zeer bezwaarlijk van de

eigenlijke vrucht liet scheiden, waai'bij men nog al veel last had

van de scherpe haren aan en rondom de vrucht, die op de huid

als jeukpoeder werken; eenigszins kon men zich daarvan vrijwaren

door de vingei-s met olie in te wrijven. Bij de gave vruchtjos heeft

men -/a zaad en Va kaf, doch de handelswaar bestaat voor de helft

uit looze vruchtjes. liet stijf omwindsel (aschgehalte 5,1 pOt.) is

geheel alkaloïd-vrij, doch geeft een donker extract, dat de zuivering

van het alkaloïd bemoeilijkt. Een afkooksel der vruchtjes is nog

bitter 1/3000 a 4000 ; dat van het omwindsel is smakeloos. De

verwijdering van de involucra is dus raadzaam om een miiuhu'

volumineus en zuiverder materiaal te verkrijgen, maar noch door

stampen oï malen, nóch door ziften is dit te bereiken. De eenige

weg is het pellen uit d(; hand, -doch dit is ecni ongcmiMMi tij<l-

roovend werk. In die omstandigheid beu ik de hulp gaan inroepen

van den directeur der strafgevangenis te llaarhMii, alwaar iUvAo

arbeid ten gemecnen natte in orde gebracht is. Een kilogram hcvut

30,000 stuks vruclitjes en neemt 10 dM'^ in.

De aldus gereinigde grondstof (32 pC't. van het gewiclit der oor-

Hpronkelijke) werd in het laboratorium uitgezift om de vruclithanMi

t« verwijderen, <laarna tot poeder gemalen en dit weder gezilt 0111

jiog stukken «Ier vruchtschil t«MUg te houden. Dit zaadpoeder gaf

Dift 10-vuurl spiritus gekookt bij de e(Mste uitkokiug 19,2 \)Ct.

CD by de tweodo 4,0 pCt. extract, dus totaal 23,2 pCt., welk hoog
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gehalte veroorzaakt wordt door de vette olie, die door den warmen
spiritus in oplossing gebracht is. Het materiaal werd daarom later

vooraf van olie bevrijd door extractie met gerectificeerde!! petroleum-

aether, welke geen alkaloïd opneemt. Men kan ook het poeder

bevochtigen met gelijk gewicht aether en deze brei dan krachtig

uitpersen ; bijna al de olie verlaat dan met den aether het planten-

poeder. Daarna werd dit poeder gedroogd en opnieuw gestampt

en nu volledig gepercoleerd met spiritus van 95 pCt., waaraan

3 pCt. azijnzuur was toegevoegd. Eene goede opbrengst verkrijgt

men ook, door eenige malen met spiritus en azijnzuur uit te koken

en dan telkens warm uit te persen. Van de stroogelc tinctuur

werd de alcohol afgedestilleerd. Het geëxtraheerd poeder bleek nog

slechts bitter Vióo, zijnde V20 ^ V27 der oorspronkelijke bitterheid.

Het spiritueus extract had een eigenaardige ozonachtige reuk; het

werd in water opgenomen en gefilti-eerd, op het filter bleef een

weinig niet-bittere hars, doch het filtraat was een intens bitter vocht.

Dit werd nogmaals met petroleuni-aether uitgeschud, toen met

ruime hoeveelheid chloroform samengebracht, omgczwenkt en, nadat

leeds vooraf l!et azijnzuur door nati'iumcarbonaat bijna geneutrali-

seerd was, kaliloog toegevoegd in voldoende, doch niet overmatige,

hoeveellieid. De nitschudding met chloroform werd drie malen her-

haald. Op die wijze gaat het alkaloïd in het uitschudmiddel over

en blijft na afdestillatie van de chloioform als eene lichtgele kristal-

brij, welke in alcohol gemakkelijk oplost tot eene sterk fiuorescee-

rende vloeistof. Door voorzichtige toevoeging van beenderkool ont-

kleurt men deze oplossing wel, doch zij behoudt hare groene fluO'

ies(^entie, welke dan ook nog eigen is aan de kristallen zelve. Er is

echter eene vloeistof, bij uitnemendheid geschikt om de zuivering

der kristallijne plantenbase, in dit complex aanwezig, te voltooien:

zij is zuivere benzol. In de warmte lost het alkaloïd daarin gemak-

kelijk op, doch bij de bekoeling der benzol scheidt het zich nagenoeg

volledig uit, terwijl het fiuoiesceerende bijmengsel in oplossing blijft.

Zóó krijgt n!en dan door lierhaald omkristalliseeren, tot eene stof

van constant smeltpunt verkregen is, en voorts door het oordeelkundig

gebruik van beenderkool, een zuiver en onvermengd chemisch lichaam,

de Echinopsine. Ook door herhaald omkristalliseeren uit kokend water

is dit lichaam in gelijken giaad van zuiverheid te verkrijgen en

leidt deze methode mede tot goed resultaat.

Op deze wijze is verkregen uit de van kaf ontdane vruchtjes vaa

E. Rltro ruim 0,5 pCt. echinopsine; ongeveer even groot is de op-

brengst der vruchtjes van de andere door mij geanalyseerde sooi-ten,

als E. banmilicusj exaltatus^ ylobifet'^ nltwuSj ^aniculatus^ sphaeroce-
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phahtSj syriacus^ viscosus. Aanzienlijk hooi^er was de oogst bij het

uitgezochte materiaal van E. humilis en <?/o?z^r7^«s; in eerstgenoemde

soort steeg deze tot 1,20 pCt. (!), in de andere bedroeg zij 0,84 pCt.

Ook eene Erfurt'sche zending in Februari 1900 heeft ruim 0,8 pCt.

echinopsine opgeleverd, alsmede 0,1 pCt. echinops-fluorescine en 0,15

pCt. echinopseïne. In de bladen van E. bannaticus, daJiuricus, nivalis

en 'platylepis^ welke evenals die van E. Ritro nauwelijks bitter

smaken, stijgt het alkaloïdgehalte niet boven 0,01 pCt. in versch en

0,04 pCt. in gedroogd materiaal. Aanzienlijk hooger is het bij de

bladen van E. microcephalus^ viscosus en glohifer^ die alle zeer dui-

delijk bitter zijn. Uit de verschc wortels van E. Bitro is ongeveer

0,1 pCt. echinopsine te bereiden.

De aldus verkregen Echinopsine kristalliseert in vedervormig ge-

groepeerde fijne kleurlooze naalden van meerdere cM. lengte. Gelijk

reeds uit het voorgaande blijkt, bezit zij de algemeenc eigenschappen

van een alkaloïd, is dus in de eerste plaats siikstofhoudend en asch-

vrij. Zij is een zwakke base; de kristallen tusschen vochtig rood

lakmoespapier geperst, kleuren dit niet blauw. TTet smeltpunt

is nauwkeurig 152° O. Bij sterkere verhitting blijft de echinopsine

lang onveranderd, daarna ontleedt zij zich en verbrandt met roet-

gevende vlam.

Tn koud water lost echinopsine vrij moeilijk op, bij 15° in 60

deelen ; in kokend water zeer gemakkelijk, reeds in 6 deelen. Bij

afkoeling scheidt zich het alkaloïd uit de verzadigde oplossing na-

genoeg volkomen uit, aanvankelijk als anhydrisohe base; het vocht

verstijft dan tot eene sneeuwachtigc massa, die verdwijnt als men er

zoutzuur bijvoegt. Echinopsine in water vertoont zeer fraai het ver-

schijnsel eener oververzadigde oplossing; het enten met een kristal-

Ifttjo veroorzaakt dan weldra rijkelijke alkaloïd-uitscheiding. Bij

langzame verdamping kan men de (echinopsine bekomen in groote

gliwlieldere waterhoudendo kristallen ; verhit men deze mot water

dan worden zij, alvorens op te lossen, ondoorschijnend door verlies

van kristal water.

Echinopsine is gemakkelijk oplosbaar in methyl-, acthyl- en amyl-

alcohol, moeilijker in zwavelkoolstof, onoplosbaar in pctroleum-aethcr.

In nother gaat do base wel bij de invrijhcMdstolling ()V(!r, doch de

eenmaal gekristallJHecrdü stof eischt bij 15° ongeveer GOO d(M'len ter

volledige oploKsing, reden waarom aether niet als uitschudniiddcd

tCMir ochinopsine bruikbaar is. Wel is dit chloroform, welke hot

olkaioïd in elke verhouding h'jmIh bij gew(»ne t<Mnperatuur o[)ne(Mnt

en 2M>nder inwerking juditerhuit. in bnnzol lost zij in de kou(h!(I5")
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moeilijk op, in de warmte (80°) gemakkelijk, ruim 1— 10, vandaar

de geschiktheid dezer vloeistof ter zuivering der echinopsine. De
kristal waterhoudende base lost in benzol veel moeilijker op dan de

watervrije; de bekoelde oplossing van laatstgenoemde stof geeft dau

ook nog rijkelijk alkaloïduitscheiding als men eenig water bijdruppelt.

De oplossingen van echinopsine zijn alle kleurloos, niet fluores-

eeerend (en worden zulks ook niet door toevoeging van zwavelzuur).

Echinopsine is optisch-inactief (eene oplossing in alcohol ter sterkte

van 2,5 pCt. gaf bij 15° geenerlei afwijking in den polarimeter,

buislengte 100 mM.
Eene niet zoutzuur zwak aangezuurde oplossing van echinopsine

in water is eene vloeistof van bitteren smaak; inspuiting van 10

mgr. bij eene muis bleek doodelijk giftig. Prof. Dr. R. Kobert te

Ilostock lieeft op mijn verzoek de giftwerking nader onderzocht, zie

Bijlage I.

Echinopsine geeft neerslagen met fosfomolybdoenzuur, jood-oplossing,

Mayer's vloeistof, pikrinezuur, looizuur, kwikchloride, goud- en pla-

tinachloride, kaliumsulfocvanide, kaliumferrocyanide en kaliumchro-

maat. De gevoeligheid voor deze algemeene alkaloïd-reagentia is

slechts matig groot : een druppel echinopsine-oplossing Viooo gt^eft

neerslagen met een druppel van alle genoemde reagentia, Vioooo

slechts met de vijf eerstgenoemde, Viooooo alleen troebeling met de

twee oei'stgenoemde. De grens der bitterheid ligt l)ij ongeveer

Vsnoüo J^ Vsoooo ) zijnde dit ook de grens der gevoeligheid voor pikrine-

zuur en kaliumkwikjodide.

Als microchemische reacties zijn zeer geschikt de beide genoemde

stoffen en in nog hoogere mate jodium-oplossing (grens 1 : 100000),

alsmede de eveneens kristallij ne neerslagen met kwikchloride, kalium-

sulfocyanide, kaliumferrocyanide en kaliumchromaat. De localisatie

der echinopsine in de weefsels is zeer duidelijk te vervolgen met

behulp van jodium-oplossing, die een fraai kristallijn neerslag in de

cel geeft. Deze studie is door Prof. Dr. Ed. Yerschaffelt te Am-
sterdam ondernomen, die in Bijlage II zijne aanvankelijke resultaten

U wenscht mede te deelen.

Echinopsine, zoowel kristalwaterhoudend als anhydrisch, munt uit

door eene ongemeene kristal! iseerbaarheid : uit ieder oplosmiddel blijven

zelfs sporen alkaloïd als een schoon kristallijn aanslag terug. De

echinopsine-hydraat kristallen behooren tot het rhombisch systeem.

Echinopsine, schoon zwak als base, is een zeer stevig lichaam.

Eerst bij 350° begint de gesmolten echinopsine te verkleuren en

treedt langzaam verkoling in, doch zelfs na een uur lang bij 450°

gehouden te zijn, kon aan de smeltmassa nog een aanzieulijk deel
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onveranderd alkaloïd (naar schatting V3) onttrokken worden. Verhit

men het alkaloïd met gesmolten kali, dan gaat het langzaam over

in eene menieroode hars, terwijl zich ammonia ontwikkelt en pyri-

dinereuk waarneembaar is. Echinopsine lost nagenoeg kleurloos op

in minerale zuren, ook in zwavelzuur met toevoeging van zwakke

of sterkere oxydantia. Zij geeft onder nog nader te onderzoeken om-

standigheden, bepaaldelijk bij inwerking van zuren in de warmte,

een ontledingsproduct uit water om te kristal liseeren en zich dan

als bruine harde kristallen voordoend, nog alkaloïd reacties gevend

en stikstofhoudend, reeds uit zure vloeistof in chloroform overgaand

en smeltend bij 198°.

Echinopsine bezit eene niet te veronachtzamen speciale reactie.

Met verdunde ijzerchloried-oplossing bevochtigd, geeft zij eene schoone

bloedroode kleur; andore kleurreacties zijn nog niet waargenomen.

Deze base vormt een aantal zouten, uitnemend kristallijn, doch

van zwakke binding; hun watergehalte is inconstant en niet steeds

op hetzelfde aantal moleculen te berekenen.

Bij de eerste verbrandingen van het Echinops-alkaloïde zijn geen

overeenstemmende cijfers voor het koolstofgehalte gevonden. Bij voort-

gezette zuivering van het toen toch reeds kleurlooze totaal-al kaloïd

steeg nl. niet alleen het smeltpunt (eerst 140°) doch ook het kool-

stofgehalte (eerst 73 pCt.) *) tengevolge der aanvankelijke bij menging

van een aan echinopsine naverwant nevon-alkaloïd. Maar ook de

chemisch zuivere echinopsine levert bij de analyse moeilijkheden

;

deze slof verbrandt namelijk buitengewoon lastig en geeft lichtelijk

te laag koolstofcijfer, tenzij men zeer fel gloeit in zuurstofstroom.

Ik laat hier alleen de uitkomsten volgen der elementair-analyses,

die als grondslag voor de vorhoudingsformule zijn gebruikt. Een

deel der analyses werd door den heer .1. Sack, assistent bjj dit

laboratorium, verricht.

Koolstof- en waterstof bepaling.

J. 0,1768 f^. Kchiuopsiuo gjieft O.OOnO gr. II^O en gr. CO.^.

II. 0,1522 , » 0,08 ^4 » , 0,4290 , »

III. 0,2208 , » 0,111)4. H 0,0180 , »

IV. O.ll'JG •, 0,0000 , , 0,:{3GJi ,

zijmle aldus:

0,17Ö0 gr. gnf 0,4734 gr. C(J, .u 0,09.10 gr, II,,O, (iii« C 75,4 pCt. vw II 0,0 pCl,.

0,13M » 0,:fGG0 r 0,0SIS 00 /' , 72,0 Qfi

0,1622 • , IM cM» N. (Uftroin. V,:> \ Tomp. iü"; dus N. 9,5 pCt.
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1. IL III. IV.

H. 6,0 pCt. C,2 pCt. 6,0 pCt 5,6 pCt.

C. 70,9 // 76,4 r 76,8 //

Stikstof bepaling.

0,2100 gr. echinopsine verbruikte bij de methode-Kjeldahl 11,6 cM^.

Vlo norm. zwavelzuur, overeenkomend met een N. gehalte van 7,7 pCt.

0,2410 gr. echinopsine verbruikte bij de methode Kjeldalil 12,8 cM^.

Vio norm. zwavelzuur, overeenkomend met een N. gehalte van 7,4 pCt.

Moleculairgewichtsbepaling.

Mol. gew.

0,0820 gr. pcliiuopsiiie ia 17,5 gr. beuzol geeft verliooging 0,07° 357

0,5003 , # , 11,9 // alcohol n , 0,28° 175

0,5740 » ,1 , 17,5 # beuzol , n 0,46° 185

0,8310 , # , 17,5 # . # # 0,70° 177

0,9890 w » t 17,5 # r , „ 0,79*» 186

0,1990 . * # 17,5 , , u 0,16" 185

0,5020 , , # 17,5 , , # * 0,43° 174

Als uitdrukking der elementaire samenstelling kan de formule

Cii Hg NO gelden. De analyse-cijfers passen ook goed bij (Cn Hjo N0)3,

doch de uitkomst der bepaling van hot moleculairgewicht doet huilst-

genoemde formule verwerpen.

(ïevoudeu. Herekciid voor C,, H, NO.
I. 11. III. IV. V VI.

H. 6,0 6,2 6,0 5.0 — — 5,3

C. - 76,9 76,4 70,S - _ 77,2

N. 7,4 7,7 8.2

O. — — — _ _ _
Het berekend moloculairgewicht voor deze formule is 171 ; het

gevondene (gemiddeld) is 177.

Waterbepaling in echinopsine-hydraat.

Gevonden. Berekend voor C,, H, NO,aq.

10,3 pCt. 10,0 pCt. 10,0 pCt. 9,3 pCt. 9,5 pCt.

Onderzoek der echinopsine-zouten.

Eehinopsine-hydrochloraat is een zandig kristalpoeder, in warm
water gemakkelijk oplosbaar en ook reeds in de koude veel rijke-

lijker oplossend dan de vrije base. Brengt men een echinopsine-

hydraat-kristal in een druppel verdund zoutzuur, dan gaat het over

in wit kristalmeel, bij verwarming verdwijnend. Bij langzame ver-

damping zet het zout zich in fraaie groote rhomben af, bij snelle in

microscopische zeszijdige plaatjes. ITet zoutzure zout is bij uitstek

geschikt voor physiologische proeven ; het smaakt eerst zuur, daarna

aanhoudend bitter. Bij verhitting tot 105° verliest het bereids

zoutzuur. Het luchtdroge zout, tusschen papier geperst, bevat nog

6,9 — 14,4 pCt. water (2 aq. = 14,8 pCt.), die het in den oxsiccator

weldra verliest.
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Zoutzuurgehalte (van het watervrije zout).

1) 0.2080 ^r. £ïebruikt 0,972 cW uorm. kaliloog, d. i. 0,0352 gr. of 16.9 pet. II Cl.

2) 0,1367 '„ ^
,. 0,031 „ „ .. „ 0,0232 „ „ IG.9 „

3) 0,2147 „ „ 1,025 „ „ „ „ 0,0374 „ „ 17.4 .,

Gevonden Berekend voor C,, Hg Nü, H Cl

16,9 pet. 16,9 pet. 17,4 pet. 17,7 pet.

Echinopsine-sulfaat. Kristalliseert zeer fraai in lange kleurlooze

naaUlen, die langzaam in koud water oplossen, doch gemakkelijk in warm.

De door mij bereide sulfaten hielden i'esp. 26,0 pet. (8 aq. =
24,6 pet) en 8,2 pet. (2 aq. = 7,6 pet.) water.

Zwavelzuurgehalte (berekend op anhydrisch sulfaat).

1) 0,1777 gr. anhydr. sujf. gebruikt 0,840 cM^ norm. kaliloog, d. 0,0412 gr. of 23,2pct H., 80^

2) 0,1139 ^„ sulf. + 2aq. „ 0,490 „ „ „ „ 0,0240 „„ 22,9 „ ",.

Gevonden Berekend voor (C,, H, NO).,, H._. SÜ4

23,2 pet. 22,9 pet. 22,3 pet.

"

Echinopsine-nitraat. Eveneens kristallijn, lost mede moeilijk in koud,

gemakkelijk in warm water op.

Het luchtdroge zout bevat nog 17,6 pCt. water (3 aq. = 19,0 pCt.)

Salpeterzuurgehalle (van het watervrije zout).

1) 0,1402 gr. gebruikt 0,040 cW norm. kaliloog. d.i. 0,0403 gr. of 27,5 pCt. IINO^

2) 0,0521 , » 0,230 • » » 0,0145 » 27,8 if »

Gevonden Berekend voor C,,Hj,Nü, HNO3
27,5 pCt. 27,8 i>Ct. 20,9 pCt.

Echinopsine-oxalaat. Een fraai gekristalliseerd zout, dat lueht-

droog 18,1 pCt. water bevatte (4 aq. •= 14,3 pCt.).

Oxaalzuurgehalte (van het watervrije zout).

0,1777 gr. gebruikt 0,830 cM^ norm. kaliloog, d. i. 0,0373 gr. of 20,9 pCt. C. 0,H„
Gevonden Berekend voor (C„HjNO)._j, C.^ 0^11.,

20,9 pCt. 20,8 pCt.

Eehinopsine-pikraat. Een in water zeer moeilijk oplosbaar geel

kristallijn zout vjin ineonstante samenstelling, oiuler ontleding smel-

t<*nd bij ± 215". liet pikrinczuurgehalte van het door mij goana-

lygocrdo neerslag, bepaald door uitschudden met pctroleum-aether van

liiït door zwavelzuur in vrijheid gestelde pikrinezuur, bedroeg 81,1 pCt.

liij elementair-analyse gaf 0,1040 gr. van ditzelfde pikraat 0,0380

^n. iljO en 0,1598 gr. COj.

Gevoudon Berekend

C. 41,9 pCt, 40,0 pCt.

U. 4,0 . 3.6 »

fichinopHino-kwikeliloride. Is fraai kristallijii, en smelt seherj) bij

204®. II«t loHt R^rif op in kokend water, docli oischt bij 15° 120 <1.

tfr oploHHing.

K/!hiiiopHin<ï'kwik-dui»belj(>di(b'. Hel lUMTslng (hxu' Mjiy(M''s vloeistof

U'W(M*gg<;braeht in vrwa zwak zout/iiurlioudende ecdiinopsiue-oplos-
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slng is een geelwit samenballend lichaam, dat uit verdunden spiritus

omgekristalliseerd, grof-kristallijn is en bij 178° smelt. 0,150 gr.

echinopsine gaf 0,455 gr. van dit dubbeijodide, bij 100° gedroogd.

Gevonden Berekend voor (C,i H9 NO, HJ), -}- Hg J3.

Alkaloïd-gehalte 33,0 pCt. 32,6 pCt.

Echinopsine-acetaat. Is mede kristallijn en lost reeds in koud

water gemakkelijk op tot eene bittere vloeistof, het zout is onstand-

vastig van samenstelling en verliest bij 100° het azijnzuur volledig.

Jood-echinopsine. Het kristallijne neerslag door jood-oplossing in

eene echinopsinehoudende vloeistof teweeggebraclit, verschilt in

kleur on samenstelling, naar concentratie en overmaat van de ge-

bruikte jood-oplossing; het verliest ook gemakkelijk een deel van het

jodium. Het is eenigszins oplosbaar in kokend water en scheidt zich

bij bekoeling licht-chocoladekleurig uit. Voorzichtig gedroogd, met

zwavelkoolstof afgewasschen en uit alcohol omgekristalliseerd, is het

een koffiekleurig kristallijn poeder, bij ± 135° smeltend, doch reeds

eerder samenballend.

Wat betreft den aard der echinopsine zij het volgende opgemerkt.

Het kan de aandacht niet ontgaan, dat dit lichaam zich chemisch

meel' als een amide dan als een amine gedraagt en wel als een

cyclisch amide, terwijl ook de physiologische werking zoodanig is als

bij piperidon, pyrrolidon, enz., nl. strychnine-achtig. Hierbij komt,

dat de verkleuring met ijzerchloride en de empirische samenstelling

eveneens schijnen te wijzen op een derivaat als phenylpyridon. Ik heb

eenige reductie- en oxydatie-proeven *) ingesteld, om de structuur der

echinopsine te leeren kennen, doch de algemeene studio van dit

nieuwe lichaam had reeds het grootste gedeelte van mijn materiaal

geeischt. Alleen kan ik zeggen, dat echinopsine, schoon niet iden-

tisch met het o. a. in Beii. lier. XXIX, 1079, beschrevene phenyl-

pyridon, er vermoedelijk aan verwant is.

Met de kristallijne echinopsine is de analyse van Echinopft nog

geenszins ten einde gebracht.

*) Rethtctie der echinoptine. Vermengd met zinkstof en in zwakken waterstofstroom

in een verbnindingsbuis verhit, geeft echinopsine als destillaat eene geelbruine naar

jjyridine riekende olieachtige vloeistof, /wujirder dan water en djwrin] onoplos-

baar, doch gemakkelijk door bijdruppelen van zoutzuur in oplossing te brengen
;

deze zoutzure oplossing in water werd met aether herhaaldelijk gewasschen, daarna

de base weder in vrijheid gesteld door kaliloog, haar met waterdamp overgedestilleerd

en aan het melkachtig destillaat niet aether onttrokken. Aldus werd zij verkregen als

eene kleurlooze vloeistof van overigens gelijke eigenschappen als het ruwe destillaat,

d, i. zwiuirder dan water en in water onoplosbaar. Met zoutzuur gaat zij eene kristal-
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Er zijn nl. aanwijzingen, dat andere bijzondere stoffen in dit

materiaal voorkomen. In de eerste plaats moet worden opgemerkt,

dat de kristallijne echinopsine slechts een deel van de bitterheid der

grondstof bezit, immers een afkooksel is nog bitter 1 op 3 a 4000,

de echinopsine hoogstens 1—30000; er moeten dus andere bestand-

deelen in het spel zijn, die deze bitterheid veroorzaken of verhoogen.

Dan is het neerslag, door Mayer's vloeistof in de waterige oplos-

sing van spiritueus echinops-extract teweeg gebracht, veel aanzien-

lijker dan uit de hoeveelheid daarvan bereide echinopsine zou volgen,

en bedraagt dit zelfs ruim 0,2 gr. neerslag uit 1 gr. zaad, zijnde

het van anderen aard, o. a. met veel hooger smeltpunt, dan de cor-

respondeerende verbinding der zuivere echinopsine.

Ik heb aan de studie dezer andere bestanddeelen niet geringen

arbeid besteed, doch kan voorloopig nog alleen de echinopsine zuiver

aan het licht brengen, en eenig bericht geven over de neven-alka-

loïden, zonder te willen beweren, dat de hier volgende alleen het

nog ontbrekend echinops-alkaloïdcomplex uitmaken.

Reeds is gemeld, dat het gezuiverd totaal-alkaloïd bij het omkris-

talliseeren uit benzol allengs hooger smelt. Er is nl. aanwezig een

kristallijn neven-alkaloïd {ft-Echinopslné)^ dat zich in de meeste

opzicliten gedraagt als echinopsine, doch reeds uit zure vloeistof

gemakkelijk in chloroform overgaat, geen kleurreactie met ijzer-

(thloried geeft, een lager koolstofgehalte dan echinopsine heeft, nog

zwakker base is en reeds bij 135° smelt.

Genoemd is voorts de in water, alcohol, amylalcohol en benzol

oplosbare stof, die het groen fluorcscceren der oplossingen van het

ruwe alkaloïd veroorzaakt, de Ec/iinops-fluorescine. De benzolmoodcr-

loog der echinopsinc-beroiding laat cene donkerbruine massa achter;

deze werd in verdund azijnzuur opgelost, met petroloum-acther en

nether gcwassclicn en opnieuw met chloroform uitgeschud ;
reeds uit

hfit zure voclit, doch gemakkelijker uit het alkalische, gaat de

Rjne in wnler oploHhnre bnituleud snmkeiulo vorl)iiuliiii>: umi, wier oplossini';' krisUillijuo

iicrntliiji^en geeft met pikriiuv.iiur (geelwit), pliitiiiii- ea goiidcliUnidc^ (heide eerst neel,

(Ittonm bleekrood), die nlle onder ontleding smelten hij 2ü0°, alsmede n»et kwik-

cliloridu, liU tluweelige witte nnnldon, s. p. 150°. De/e gegevens laten geen identili-

catie met oen der bekende plienylpyridinen toe.

Oratie tier echiitoptine. In «ie koude werd ecliiiiopsino geoxydeerd niet (i-V(Mid

kaliumperninnjcnnt in 4 pCt. nentrale oplossing, nn afloop der oxydiitin werd uf'gelil-

treerd koolstuur door de vloeintof geleid, do/e tot droog verdampt en mut /.out/.niir-

boudenden ulcohol nitgetrokken ; de/n liet een Htikstofiioudend iiygroMcopiseli lic^linaui

•ehter, oniipUiHlMiiir in aetlu'r, opUmhnur in wider. liet hegiiil te smelten hij + l)ill" en

KMrft liy Hli'rkcr verhitting een naar pyridine en diplienylaminc riekend olieaulitig

dMtillMt.
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fluüiesciiiL' liieiin over. Zij werd in aangtzuurd water opgelost en

met pikrinezuur nceigeslagen. Het pikraat met water afgewassehen

en tussehen papier gedroogd was een zwavelgele kristalkoek, bij

± 210" smeltend. Dit pikraat werd door sterke kaliloog ontleed

en de base zoo weder in vrijheid gesteld en de fluorescine in

chloroform oj)genomen ; er bleek nog veel cehinopsine mede gemengd

te zijn. Nadat dezo uitgekristalliseerd was, resteerde de fluorescine

als eene bruine harsige stof van alkaloïdischen aard, bij ± 105'^

smeltend, niet bitter, met een buitengewoon groot fluoresceerend

vermogen. De groene fluorescentie der lichtbruine oplossing veran-

dert door alkaliën niet ; toevoeging van zuren mtuikt haar kleurloos,

doch aan de lucht herwint zij weldra kleur en fluorescentie. Het
gehalte aan fluorescine is gering, nog het grootst in de vruchtjes

van E. exaltatus. Uit het pikraatneei*slag Imit zich bij E. Ritro

eene hoeveelheid van 0,10 pCt. uit gezuiverd materiaal schatten.

Voorts blijft in de moederloog een niet-fluorescent amorph alkaloï-

disch bestanddeel, do Echinopseine. liet is eene bruine massa, die

reeds oj) het waterbad ontleedt en dan kersrood wordt ; ook alkaliën

geven deze kleuiomslug. Zij gaat uit zure vloeistof, gemakkelijker

uit alkalische, in chloroform over. De oplossing in zeer verdund

zwavelzuur is bitter-adstringent, ietwat naar bittere amandelen sma-

kend, en geeft met pikrinezuur een overvloedig geelgroen neei-slag,

eveneens boven 200° onder ontleding smeltend. Dit pikraat werd
ook door loog ontleed en de base in chloroform opgenomen; de

chloroform rest was kersrood, bevatte nog veel cehinopsine, en liet

de echinopseïne niet anders winnen dan als een bij 125° smeltende

hars. Ik heb daarom het onderzoek moeten staken. Beide stoffen,

echinopseïne en echiuops-fluorescine, hechten aan de cehinopsine zeer

vast, zoodat deze lang groen fluoresccörend blijft en soms een licht-

rose tint aanneemt bij bevochtiging met gedestilleerd water: het

alkali van het glas, inwerkend op de voor alkaliën zeer gevoelige

echinopseïne, is daarvan de oorzaak.

Ten slotte zij hier ook nog genoemd de Echinopsolie^ daar op

deze bij de al kaloïdbereiding te letten is. Bij (juantitatieve bepaling

der olie door extractie met aetlier werd gevonden 27,5 pCt. in het

zaad van E. Ritro. Het is eene lichtgele zoete olie, matig vloeibaar,

s. g. 0,980 bij 15°; zij is drogend, doch niet sterk. Echinops-olie

heeft de opvallende eigenschap, bij verwarming helder op te lossen

in een gelijk volume absoluteu alcohol ; bij afkoeling scheidt de

olie zich melkachtig uit en zet zij zich allengs bijna volledig af;

bij 15° eischt de olie ongeveer 25 d. alcohol ter oplossing.
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Methylalcohol bezit dit merkwaardig oployseiid vermogen *) niet.

In petroleumaetlier, aether, zwavel lioolstof en benzol lost echinops-

olie iu iedere verhouding op; in een gelijk volume ijsazijn bij

verwarming. Het verzeepingsgetal der olie is 194; het smeltpunt

der vaste vetzuren is 41°, het stolpunt 39°.

M. GllESUOFF.

Laboratcu-ium van het

Koloniaal Museum te Haarlem.

April 1900.

BIJLAGE 1.

Over de ithysioloijiüche iverkimj van echinopsine^ door

R. KOBKRT.

In Octobor 1899 ontving ik van Dr. M. Gresiioff te Haarlem

V2 ni*. gekristalliseerd Echinopsine-hydroehloraat.

Met deze geringe hoeveelheid grondstof konden slechts '6 proeven

met kikvorschen en 2 met cavia's uitgevoerd worden.

Deze waren echter voldoende om het volgende vast te stellen.

1. Eehinopsinuin hydrochloricum is een vergift voor koudbloedige

en warmbloedige dieren (kikvorschen en cavia's of z.g. Guineesche

biggetjes).

2. Bij beide dicirklassen zijn de werkingen gelijksoortig en bestaan

(leze in eene prikkeling der bewcgings-centra van het zenuwstelsel.

3. Aan deze prikkeling nemen hersenen en ruggemerg deel. De
prikkeling der hersenen is alleen merkbaar bij warmbloedigen, en

uit zich als trismus en allerhevigste kaakkramp (contractie der

massotorcn). De prikkeling van het ruggemerg, die bij den kikker

door afscheiding der hersenen niet wordt opgeheven, uit zich in

trekkingen van alle vier de extremiteiten. Bij warmbloedigen

kunnen zich deze als klonus en tonus, ja nu en dan zelfs als

opiKthotonus, uiten.

4. Bij zeer grooti; dosis gaat bij den kikk(M' de; prikkeling dadelijk

in verlamming over, terwijl bij kleinen^ dosis de pi'ikkelingsvcMschijn-

w'leii 4— .') uur kufinen voortduren.

.'). Hij koudbloedigen bestaat, als iiieii de prikkeling-veroorzakende

gil'tdoHis geeft, toch niuwt de verhoogd(> prikkelbaarheid iu de ius-

•) Ook uimIiti! vi'tUj oliOii uit do /.lulnii vnii ('<)iii|M)Hilju! /ijii in kokfiiidcii alndiol

miTr oplonbniir dun n«woonlijk \\vX ^ü\n\ Ih, loidi «'cliUir niot iu die inidc iils

Kchinn|M»*olio. .Mjuliu-oliu b,v. cisclit Utr ()idu«»ing G d. kokende en 3U d. koiido

•looliul.
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schonpoozcn en lecds vcór hot uitbreken der eerste eonvulsies, tor-

por, versuffing en reflex-verzwakking.

G. Bij kikkers wordt ook het hart beslist verzwakt, en dat reeds

door hoeveelheden, die het ruggemerg nog niet verlammen.

7. De geheele werking van eehinopsine herinnert aan die van een

mengsel van strychnine en brucine, doch is daarmede geenszins

identisch, aangezien de opisthotonus en de reflex-prikkeling niet zoo

duidelijk zijn, als zelfs na minimale stryehniue-dosis en voorts het

hart veel meer onder den giftinvloed komt dan bij stryehnine het

geval is.

8. Doseering: door 0,02 gr. subeuttian ziet men bij esculenten

van gewone grootte (winterkikkers) nog niets; 0,05 gr. geven bij

deze dieren eene prikkeling van meerdere uren, aanvalsgewijze op-

tredend; 0,08 gr. verlammen het zenuwstelsel der kikkers (zonder

voorafgaande prikkeling) en gelijktijdig verlamt deze dosis ook het hart.

Bij cavia's van 325 gr. heeft 0,10 gr. geenerlei zichtbare uitwer-

king, doch 0,25 gr. dooden het dier na eenige uren van hevige

krampen.

1). Tegengiftcm voor eehinopsine zijn te zoeken onder die nanjotica

welke het hart niet verzwakken.

10. liet is niet Wiuirsehijnlijk, dat bij eehinopsinevergiftigingen

anatomische veranderingen intreden, maar ik zal daarop letten b[j

nog in te stellen proeven met ni(;uw materiiuil, onlangs uit ïlaarlem

ontvangen.

Instituut voor pharmacoKigie ci\ [)iiysiologisehe

chemie te Rostock.

Januari 1900.

BIJLAGE II.

ürer de luciiUautie van tchinujjsine duur E. Vkrschaffelt.

Met onderzoek der microchemische localisatie van de eehinopsine

in de weefsels zal het onderwerp uitmaken van eene uitvoerige ver-

handeling, waarin ook zal worden getracht het verband op te spo-

ren tusschen deze localisatie en de physiologische beteekenis van het

alkaloïd. Yoorloopig worde hier alleen gewezen op eenige bijzonderhe-

den aangaande de verspreiding der eehinopsine in de vrucht van Echi-

nops Bitro. Daartoe werd gebruik gemaakt van de oorspronkelijk door

Errera opgegeven methode (Errkka, Maistriau et Clautriau, Ann.

Soc. Beige de Microsc. T. XII, 1889. Errera, Ibid. T. XIII Mémoires).
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berustend op het neerslaan in de cellen van het alkaloïd door

middel van jodium, opgelost in joodkalium of alcohol. Verwarring

met andere stoften: aminen, glukosiden, eiwitstoften, die insgelijks

met jodium neerslaan, is bij vele planten zeer goed mogelijk en

levert dan een niet onaanzienlijk bezwaar op tegen deze methode;

bij Echiuops evenwel behoeft: men daar niet voor te vreezen daar

de verbinding van echinopsine met jodium optreedt, niet ouder den

vorm van een tijnkorrelig bruinrood neerslag, zooals bijna overal

elders *), maar als groote uitei*st karakteristieke kristallen. Van
de overeenkomst dezer kristallen, zooals zij in de weefsels ontstaan,

met de jodium-verbinding dor zuivere echinopsine, kan men zich

dus onder den microscoop gemakkelijk overtuigen. Daar jodium-

óplossingen zoo uitstekend voldeden, kon er van worden afgezien

andere reagentiën op uitgebreide schaal toe te passen. Hoe deze zich

tegenover het alkaloïd in de weefsels gedragen, zal worden vermeld

in de uitvoerige verhandeling.

De schubben van het involucrum, zooals zij in drogen toestand de

rijpe vrucht omgeven, zijn vrij van alkaloïd ; evenals de droge vrucht-

wand en de getande haren die dezen bekleeden. De cellen van het

embryo daarentegen zijn meerendeels rijk aan alkaloïd. Dit vleezig

ongekromd embryo neemt de ruimte van den vergroeiden vruchtwand

en zaad huid, zoover deze laatste ontwikkeld is, zoo goed als geheel

in. Rondom het embryo loopt een dubbele laag dikwandige cellen,

evenals de cellen van het embryo zelf opgevuld met reserves totten.

De morphologische aard van dit vliesje, dat zoowel naar buiten

too als naar den kant van het embryo gemakkelijk loslaat, kan

zonder de ontwikkelingsgeschiedenis na te gaan, niet met zeker-

heid worden aangegeven. Het kan een rudimentair endosperm zijn,

ook een zaadintegument. De cellen van het embryo bevatten als

reHervcstüüen vette olie en eiwitstoH'en. De vette (die kan op de ge-

bruikelijke wijze zichtbaar worden gemaakt door de cellen te dooden,

bij voorbeeld door verwarming of door een zuur, waarbij de olie

uittreedt on zicii tot groote druppels vereenigt. De cellen zijn dicht

üpjjovuld met aleuronkorrels. Deze zijn in zoo groeten getale aan-

wezig, dat zij slechts door een netwerk van dunne plaatjes, bestaande

oit amorph oliehoudend protoplasma, van elkaar zijn gescheiden en

zij zich dikwijls onderling afplatten (zie de figuur). l>cze alcuronkorrels

zijn klein, in diameter hoogstens een derde bereikende der aleuron-

korrcls van Hkinus en Linum. Zij zijn van vrij gelijkmatige grootte.

Hun verdere b(mw kan hier niüt stilzwijgen worden voorbij gegaan.

•) Zie b.T. de ondonu)ekiug«n v«in üb Wj:vrb, ue WiLDKMAK, Anema, Mollk,

LonVf BAnu en eodereu.
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De celleu der reeds vermelde dubbele laag, rondom het embryo

aanwezig, bevatten insgelijks korrels van eiwitachtigen aard, doch

veel kleiner dan de aleuron-korrels van het embryo.

De nevenstaande figuur geeft eene afbeelding

van een groepje van cellen uit de zaadlobben

van Echinops Bitro, na behandeling van eene

coupe met glycerine, vermengd met tinctura

jodii tot het mengsel een mahoniebruine tint

had aangenomen. Yan dit mengsel heb ik,

iViast jood-joodkalium, veel gebruik gemaakt.

Nadat de coupes daar eenigen tijd in hadden

verwijld, werden zij in glycerine zonderjodium

overgebracht, waarin zij werden bewaard.

De figuur geeft evenwel niet weer wat

men te zien krijgt, zoodra de voorwerpen in

het reagens zijn gekomen. Er ontstaan name-

lijk niet terstond zulke groote kristallen, aan-

vankelijk treedt een fijn bruinrood korrelig

neerslag op, dat zich evenwel reeds na enkele

minuten vereenigt tot de afgebeelde grootere

aggregaten van donker gekleurde naalden. In-

teressant is het ouder den microscoop het eer-

c. rniüder talrijke bruine g^g ontfitaan van het neerslag na te gaan ; het
^^"*^"'®*'

blijkt zich dan te vormen in de aleuronkor-

rels, die zich terstond bruinrood kleuren en naderhand in hunne

massa donkerder en grooter kristalletjes vertoonen. Het amorphe pro-

toplasma tusschen de aleuronkorrels daarentegen is in het jodium-

reagens van den beginne af aan, en blijft, lichtgeel. De echinopsine

komt dus ongetwijfeld alleen voor in de aleuronkorrels en werd

dientengevolge in het onrijp zaad binnen de vacuolen gevormd. Dit

is ook, wat men van te voren had verwacht.

De kristallen, die na eenigen tijd in de cellen zijn waar te nemen,

behooren tot twee zeer duidelijk verschillende vormen. De talrijkste

zijn zeer donker gekleurde, op menigvuldige wijze gegroepeerde naal-

den b. Deze komen in uiterlijk goed overeen met het neerslag, dat

jodium teweegbrengt in eene oplossing der zuivere echinopsine, waar-

van Dr. M. Greshoff zoo vriendelijk was mij een zekere hoeveelheid

af te staan. Tusschen deze naalden ziet men een geringer getal

lichtbruine, meer plaatvormige kristallen van een eigenaardig gevederd

voorkomen c, die ik in het jodium-neerslag van het zuivere alka-

loïd, althans in de voorwaarden, waarin ik het onderzocht, niet heb

kunnen waarnemen, zoodat ik geneigd zou zijn aan eene kristallijne

47
Verslagen der Afdeeüng Natuurk. Dl. VIU. A9. 1899/1900,

a. jj;reu«en der aleuron-

korrels

6. tiil rijkste luialdvormige

aj^j^regntea der echinopsine-

jodium-verbinding
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jüdiuniverbinding van ecne andere stof dan echinopsine te denken,

(wellicht een neven-alkaloïd). De dubbele peripherisclie laag vnn

het zaad bevat alkaloïd. In de zaadlobben is een begin van differ-

entiatie waar te nemen in palissade- en spons-parenchym, een ver-

schijnsel, dat zooals bekend is bij verschillende planten, waarvan de

cotylen naderhand groen worden en gaan assimileeren, voorkomt,

(bijv. Braasica, Linum). In de quantiteit alkaloïd bestaat oogen-

schijnlijk geen verschil tusschen deze weefsels. Ook de epidermis der

cotylen bevat veel alkaloïd. De procambiumbundels daarentegen,

die de zaadlobben doorloopen, zijn volkomen vrij van alkaloïd en

hetzelfde geldt van die van het worteltje. De schors van dit laatste

is even rijk aan echinopsine als het weefsel der zaadlobben. Het door

de procambiumbundels omsloten centrum van den wortel is er arm

aan, zoodat hier een alkaloïd-arme cylinder door een alkaloïd-vrijen

mantel van de alkaloïd-rijke schors is gescheiden.

Dit ontbreken van alkaloïd in de procambiumbundels van het

embryo is interessant, omdat, zooals later uitvoeriger zal worden

aangetoond, in den verderen loop der ontwikkeling juist in de vaat-

bundels (het phloeem) vrij veel alkaloïd wordt gevonden.

Botanisch laboratorium der Universiteit te Amsterdam.

Scheikunde. — De Heer van Bemmelen doet cene mededeeling,

namens Dr. F. A. H. Schreinemakers: ,,öe sammstelling

van de damppliase in hei stelsel Water— l^henol, met eene en

met twee vloeistofphasen.^'

I. Het toestel.

Om do samenstelling der dampphasen te bepalen werd gebruik

j^emaakt van een toestel als in fig. 1 afgebeeld. Do kolf A^ waarin

het te onderzoeken mengsel gebracht werd, is gesloten door een

ölijpstuk ^, waarin een weinig kwik, waarin de thermometer wen)

geplaatst.

De buis C staat door een slijpstuk in verband met den koeler en

door flezen met ecne ruimte van omstrec'ks 18 Liter inhoud, waarin

de druk met behulp eener ponij) willekeurig kan veranderd worden.

De druk in die ruimte werd bepaald met behulp van een open kwik-

munometer.

Kolf A «Uut V(!rder door de buis D in verband niet het kolfje

E dut door een Hlijj)8tuk ixan D is bevestigd. Dit kolfje kan verder

door F in vcrbiuding gebracht worden uf mot do buitenlucht — of met
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de riiimt(3, waarmede A steeds in verbinding staat

dere, waarin de druk willekeurig kan geregeld worden. Om nu de

dampspanning bij een zekere Temp. te bepalen werd het bad op

eenige graden boven de gewenschte temperatuur gebracht, en de druk

in de ruimte, die met A in verbinding stiiat, vervolgens veranderd

tot de zich in A bevindende vloeistof kookte. Door verdere lang-

zame drukverandering werd het kookpunt der vloeistof op de ge-

wenschte temperatuur gebracht, en afgelezen op den zich in B be-

vindenden thermometer.

De damp, die zich in A ontwikkelt, stijgt door C in den koeler

op, wordt verdicht en vloeit naar A terug; in de ruimte £^ kan hij

niet komen; de buis I> bevat n.1. tusschen de beide bolletjes een

weinig kwik, terwijl de ruimte E met dezelfde ruimte in verbinding

gesteld is als A.

Om de samenstelhng van de dampphase te bepalen werd uit A
damp weggetapt naar kolfje £, dat in een koudmakend mengsel was

geplaatst, zoodat de overkomende damp zich daarin geheel en al

verdichtte. Om dit overvoeren van den damp uit A naar E te be-

reiken werd E door buis F in verbinding gesteld met een ruimte,

waarin de druk iets kleiner was dan in de ruimte, die met A in ver-

47*
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binding staat. De zich in .1 ontwikkelende dump borrelt nu door

de kwik in buis -D; de snelheid, waarmede dit geschiedt, kan men

willekeurig regelen door het drukverschil tusschen A en F grooter

of kleiner te maken. Met behulp van deze inrichting kan men dus,

ofschoon in A de temperatuur en de druk onveranderd blijven, niet

alleen de snelheid regelen, waarmede de damp van A naar E over-

gevoerd wordt, maar ook dezen overgang willekeurig doen ophouden

of weer beginnen. Daar het bad steeds een hoogere temperatuur

heeft dan de vloeistof en damp in A^ zal er dus in de buis -D, voor

zoover deze zich in het bad bevindt, geene verdichting kunnen plaats

vinden ; dit gebeurt wel in dat deel der buis D^ hetwelk zich buiten het

bad bevindt. Om deze verdichting in G tegen te gaan werd de buis

op die plaats door een vlammetje steeds op hoogere temperatuur

ji^ehouden ; de in het verdere deel van D verdichte damp werd na

afloop der destillatie door verwarming naar E overgebracht.

Natuurlijk veranderde de in A overblijvende vloeistof gedurende

de dampaftapping haar samenstelling; daar in A echter eene hoe-

veelheid van 100—200 gr. werd gebracht, en in ii^ slechts 5— 10 Gr.

vloeistof werd verdicht^ zoo was over het algemeen de verandering in A
betrekkelijk klein, tenzij de damp- en vloeistofphasen zeer veel in

samenstelling verschilden. Voor deze gevallen heb ik in het volgende

de begin- en eindsamenstelling der vloeistofphase aangegeven.

Gedurende het overtappen van den damp uit A naar E steeg

tevens voortdurend damp in den koeler op, waarin hij zich verdichtte.

Deze terugstroomende vloeistof, welke natuurlijk in het algemeen

cene andere samenstelling had als die, welke zich in A bevond,

zond dus, toen zij langs de wanden afliep, ook een anderen damp

uit. Daardoor ontstond een fout. In het algemeen zal deze fout ech-

ter wel klein zijn. Enkele bepalingen zijn nl. herhaald zonder dat

bij het aftappen van damp uit A naar E damp in den koeler toe-

gelaten werd. Hiertoe diende; een toestelletje waardoor de buis C

beneden den waterspiegel van het bad afgesloten en weer geopend

kon worden. Hierbij deden zich echter veel bezwaren voor, zoodat dit

tflechts ecu enkel maal to(igepast werd.

Zuoaln de ondervinding leerde, zijn de bepalingen van de damp-

spanning niet volkomen juist, nuuir kunnen met i'outcn van enkele

m. M. behept zijn
;

dit hieek o.a. door de (lampspanning van zuiver

water of vau een driepliasensysteem verschillende nuilen te bepalen

in hetzelfde t)eHtel bij dezelfde temperatuur en met denzelfden

therniomet4'r; do b(»palingen verHcliilchm onderling dan soms 2

—

li m.M.

De in het kolfje E opgovangene vloeistof werd na allooj) der bepa-

ling gewogen en geanalyzoerd. lu het hierna volgende stelsel Water-
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Phenol werd de phenol bep:iald volgens Koppeschaar door titratie

met eene oplossing van K Br en K Br O3.

II. Het driephasensysteem.

In het stelsel: Water-Phenol kunnen tusschen de overgangstem-

peratuur ± 1°5 en de kritische temperatuur ± 08° drie phasen met

elkaar in evenwicht zijn, nl. twee vloeibare phasen en de damp.

De samenstelling der beide vloeistofpliasen, die bij de verschillende

temperaturen met elkaar in evenwicht kunnen zijn, is reeds meer-

malen onderzocht o.a. door Alexejeff ^) en V. Rothmünd 2); ik heb

thans op de hiervoor aangegeven wijze de samenstelling der damp-

phase bepaald.

In tabel I is onder T de temperatuur aangegeven ; onder P de

druk in m. M. van het driephasensysteem ; onder L^ L^ en La de

samenstellingen der drie phasen en wel Lj en L^ die der beide

vloeistoffen en La die van den damp. De samenstelling is uitge-

drukt in gewichts-porcenten Phenol op water en phenol.
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Noemen "wij Zj, die het meest water bevat, de waterige en L^-,

die het meest phenol bevat, de phenollaag, dan bevat de damp dus

nog minder phenol dan de waterige laag.

Destilleert men bij konstante temperatuur, b.v. bij 56°5, een meng-

sel van twee vloeistofphasen van water en phenol, dan Avordt volgens

de vorige tabel de dampspanning 126 mM.; de waterige laag bevat

dan 14,5pct Phenol; de phenollaag daarentegen 60pct en de damp
bevat slechts 7,83pct phenol. De waterige laag hoeft dus eene samen-

stelling tusschen die van den damp en de phenollaag in ; bij destil-

latie zal dan ook de waterige laag zich splitsen in de phenollaag en

damp; de hoeveelheid van de waterige laag neemt dus voortdurend

af en eindelijk blijft in de kolf nog slechts de phenollaag over.

Destilleert men nu bij konstante T nog verder, dan kan de druk

niet meer konstant blijven maar moet dalen, daar er nu inplaats

van drie nog slechts twee phasen over zijn. Ik kom hierop in

het volgende terug.

De damptak La heeft in dit stelsel oene ligging huiteti de beide

vloeistoftakken Lj en L^- In andere stelsels kan hij echter ook

tusschen de beide vloeistoftakken gelegen zijn; dit is o. m. het

geval in het stelsel Water-Anilin, dat ik later bespreken zal.

Dat de andere ligging van den tak Ld ook andere verschijnselen

bij de destillatie van twee vloeistofphasen ten gevolge kan hebben,

is wel duidelijk en zal ik later nader bespreken.

In Figuur 2 is de druk niet

opgenomen ; men zou dat kunnen

doen door in de figuur nog een

derde as aan te nemen lood-

recht op het vlak dor teekening,

en hierop den druk uit te zet-

ten. De lijnen Lj Lg en Ld
liggen dan niet meer in het

S^wt.II.
^^

"^'Iftl^ ^^^ teekening maar in de

^ ruimte en wel zóó dat hunne

drie projecties op het vlak P-T in eene kromme samenvallen.

Deze lijn op het vlak P-T geeft de betrekking aan tusschen de

temp. en den druk van het dricphaHcnsystcem. Zij is volgens tabel 1

ceno met de temporatuur stijgende lijn.

111. 11ft twcephascnsystcem.

Do vorHchiilondn tweephuKensystemen, die in een binair HtelKcl

kunnen optreden, zijn, als wij di(; mot vaste phasen buiten rekening

laten

:

/Off':

OK
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P. het stelsel van twee vloeistofphasen.

2°. het stelsel van eene vlooistof mot damp.

Het eerste stelsel nl. dat der twee vloeistofphasen is onderzocht

door VAN DER Li-E 0; hij bepaalde nl. den invloed door drukvor-

hooging op de lijnen JJ en U uitgeoefend, en vond dat deze invloed

slechts zeer gering was.

Het 2e stelsel heb ik thans onderzocht, voornamelijk om den

samenhang tusschen vloeistof- en dampsamenstelling te vinden. Men
kan hierbij op twee zeer verschillende wijzen te werk gaan; ten

eerste kan men bij konstanten druk de kookpunten en de samen-

stelling van den damp van vloeistoffen van velschillende samen-

stelling bepalen ; ten tweede kan men bij konstante temperatuur de

dampspanning en dampsamenstelling bepalen. Ik heb den laatsten

weg gekozen en wel bij temperaturen van 56°3, 75° en 90°.

De eerste temperatuur ligt beneden de kritische; er treden daarbij

dus nog twee vloeistofphasen op; bij de beide andere is dit niet

meer het geval.

In de volgende tabel zijn de bepalingen voor 5G°3 opgegevtju.
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tefscliillen deze 7,5 pet., terwijl de damp in samenstelling uiterst

veel van de vloeistof verschilt.

Hetzelfde geldt voor bepaling 8.

Zooals uit de tabel is te zien zendt eene vloeistof, die ongeveer 5.5 pet

Phenol bevat, een damp uit van dezelfde samenstelling. Vloeistoffen

met kleiner phenolgehalte dan 5,5 pet zenden damp uit, die meer

phenol bevat dan de vloeistof; vloeistoffen met grooter phenolgehalte

echter damp die minder phenol bevat dan de vloeistof.

Tabel 3 geeft de bepalingen aan bij 75°0.

TABEL 3.

No. L D P10 289

2 2.43 3.44 293

3 4.15 5.21 293

4 7.51 7.41 294

5 16.82 9.11 294
6b 22.53

(
, 294

6e 24.18 {^'^^ 294
7b 44.44 (^^^ 294

7« 49.2 r-^'' 294
8b 60.47

( ifv io 292-293
8e 65.75 (

' ± 289
9b 76.7 j

280
9e 82.4 I

^^'^^ 259
10b 88.06

(
218

10e 91.7 /

^^'^^
177

In bepaling 4 heeft damp on vloeistof weer ongeveer dezelfde

samenstelling; bij ongeveer 7.2 pet phenol zijn zij gelijk.

Destilleert men dus bij 75° eene vloeistof die minder dan 7,2pct

pltenol bevat, dan bevat de damp moer phonol dan de vloeistof;

het omgekeerde is het geval als de vloeistof meer dan 7.2 pet

phenol bevat.

Do bepalingen bij 90" zijn in tabel 4 aangegeven.
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echter ver binnen de waarneminnsfjut die eenige m. M. kan bedragen.

Dat in figuur 3 de iijn van 56.3° in de punten L-^ en L^ ten

minste proefondervindelijk eindigt, is wel duidelijk, aangezien L^ en

L^ de samenstellingen der beide vloeistofphasen aangeven, die met

damp in evenwicht zijn. Urengt men dus water en plenol bij elkaar

in zulke verhouding, dat het komplex wordt voorgesteld door een

punt, tusschon Xj en L^ gelegen, dan splitst zich dat bij 56°3 in

de twee vloeistofphasen L^ en L^ en damp, wiens phenolgehalte door

de ordinaat van een dezer punten wordt aangegeven.

In de beide andere krommen komt natuurlijk de rechte lijn Lj Xg

niet meer voor; zij behooren nl. tot temperaturen boven de kritische.

Zij vertoonen echter nog de eigenaardiglieid, dat zij over een zeer

groote uitgestrektheid een tamelijk horizontaal verloop hebben, of met

andere woorden — zooals ook uit de labellen 3 en 4 te zien is — als

de vloeistof een zeker phenolgehalte bereikt heeft, dan verandert de

samenstelling van den damp slechts zeer weinig meer, al verandert

men hel phenolgehalte der vloeistof binnen zeer wijde grenzen. Zoo

verandert volgens tabel 3 bij 75°0 de damp van 9.11 pCt. slechts tot

10.43 pCt. Phenol, indien de vloeistof van 16.82 pCt. tot 65.75 pCt.

thenol verandert. Bij nog grooter phenolgehalte der vloeistof stijgt

het phenolgehalte van den damp sneller, om eindelijk zeer snel toe

te nemen, daar de lijnen van figuur 3 allen in B moeten eindigen.

l»Iiet alleen het phenolgehalte van den damp maar ook de damp-

druk verandert slechts zeer weinig als de samenstelling der vloeistof

tusschen zeer wijde grenzen verandert.

In tabel 3 moet het dampspanningsmaximum tusschen de beide

bepalingen 3 en 4 liggen en wol zeer dicht bij no. 4. In do bepa-

lingen 4, 5, G en 7 is de dampspanning nog steeds 21)4 m. M.

;

theoretisch is dit natuurlijk niet mogelijk maar proefondervindelijk

kunnen de verschillen geheel binnen de waarnemingsfouten vallen.

Ook VAN DER Lee heeft den dampdruk bij 75° gemeten; ook

hij vindt binnen zeer wijde grenzen voor de samenstelling van de

vloeiötof uIb dampspanning 294 m. M. Ook zijne andere bepalingen

komen met de mijne vrij wel overeen, alleen bij de vloeistoffen

met zeer hoog phenolgehalte treden verschillen op. Daar ik echter

tcvcnH HHinciiHtelling van vloeistof on dam}) heb bcpnald, kunnen wij

thans de waarnemingen toetsen aan de bekenden bcnadcringsformule

van YAM DKii Waals.

ï)c lumgewozen weg zou nu zijn om uit d(5 bepalingen <U>.i\/oi\J'
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dP
te nemen, verder af te leiden en dan met behulp der vorige

dxd

formule xi te berekenen en deze berekende waarde met de door proef-

proeven niet nauwkeurig af te leiden, naardien P tusschen zeer wijde

grenzen niet of zeer weinig verandert.

Ik heb daarom den volgenden weg ingeslagen nl. met behulp van

de gevonden waarden van P^ xa en xi door toepassing der vorige

dP
formule —— berekend. Nemen wij daartoe de bepalingen bij 75°,

(lus tabel 3 en rekenen wij alles om in moleculen ; nemen wij ver-

volgens voor de bepalingen 7, 8, 9 en 10 het gemiddelde van begin-

en eindsamensteliing en druk. Wij krijgen dan

:
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omdiit de tabel niet volkomen juist is en in de tweede plaats,

doordat men moet interpoleeren. De waarde van i uit deze berekende

waarde voor de dampspanningsvermindering afgeleid kan dus niet

zeer nauwkeurig zijn. Bij de bepaling van / uit de kookpuntsver-

hooging behoeft men slechts te deelen door een constante waarde,

waardoor de waarden van i, door deze afleiding, hoogstens een

constante fout kunnen bekomen.

Ik heb daarom alleen bij Na Cl de beide methodes bij dezelfde

oplossingen toegepast, doch verder alleen de kookpuntsverhoogingen

bepaald. De resultaten, die ik verkregen heb met oplossingen van

Na Cl, K Cl en K NO3 zijn in de volgende tabellen samengevat.

Tusschen elk der verschillende seriün waarnemingen der Na Cl-

oplüssingen is de raanostaat op een anderen druk ingesteld.

Resultaten :

NaCl.

Coucentratio

iu

gr. mol. per 1000 gr. H,0.
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NaCl.

Kookpunt V. h. zuivere water = 99.793'' t = h.l9.

Concentratie in

gr. mol. per 1000 gr. HjO.
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KNOj.
Kookpunt V. h. zuivere waW = 99.691° <=5.19.

CoDceulratie in

gr. mol. per 1000 gr. H3O.
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Na Cl.

< = 5.12.

Concentratie in

gr. mol, per 1000 gr. H^ü.
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Wij zien uit deze tabel dat bij Na Cl en KCl de kookpuntsver-

hooging sneller toeneemt dan de concentratie, terwijl voor KNO3 het

tegenovergestelde het geval is. Bij grootere concentraties schijnt dus

voor Na Cl- en K Cl-oplossingen de moleculaire kookpuntsverhooging

voortdurend met de concentratie toe te nemen, terwijl deze voor KNO3-
oploöbingen steeds afneemt.

Overzicht der remltaten.

Het resultaat is dus, dat het verloop bij geconcentreerde oplossingen,

waargenomen bij KNO3 ook voor verdunde oplossingen geldt, terwijl

bij Na Cl en K Cl het verloop voor geconcentreerde oplossingen eindigt

bij de concentratie ± 0.5 gr. mol., waar het van richting verandert.

Bij mijn dampspanningsbepalingen met den micromanometer heb

ik geen minimum der moleculaire dampspanningsvermiudering waar-

genomen
;
het is mogelijk, dat de reden hiervan de volgende is.

Bij ongeveer 100° heb ik een minimum waargenomen bij de

concentratie 0.5 ^t. mol. ; verschuift dit minimum met de tempera-

tuur hetgeen denkbaar is, dan is het mogelijk, dat het zich bij

temperatuursdaling in de richting der grootere verdunning beweegt

en zoodoende bij 0° buiten het gebied valt, waarin ik met voldoende

nauwkeurigheid kon waarnemen.

Om uit te maken, of zich hier werkelijk een minimum voordoet,

dat met de temperatuur verschuift, stel ik mij voor eenige metingen

der dampspanningsvermiudering van oplossingen uit Ie voeren bij

temperaturen, gelegen tusschen 0° en 100°.

Amsterdam^ Scheik. Laboratorium der Universiteit.

April 1900.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom, doet eene mede-

deeling namens den Heer Ernst Cohen getiteld : „ Thermo-

diinamica der Normaaltlementeny (Eerste mededeeling).

1 . Nu de Iraaie onderzoekingen over het Clark en Y/ESTON-nor-

maalelement in de Physikalisch- Technische Keichsanstalt door Kahle,

Jaeger en Wachsmuïh ^) uitgevoerd, zijn afgesloten en hunne

') Kahle, Zeitscbrift für Instrumentenkunde, 12, S. 117 (1892); ibid. 13, S. 191

S. 293 (1893). WiEDEMANN's Auuulen SI, S. 174 eu 203 (1894), ibid 64. S. 92(1898)

Jaegek en Waciismltii, Elektrotechii. Zeitschrift 15, S. 507 (1894); Wiedemann's

Amiuleu 30. S. 575 (1896); W. Jaeger. Elektroteclm. Zeitschrift 18. S. 647 (1897):

Wiedemann's Auu. 03. S. Ü54 (!897); Jaeger eu Kaule, Zeitschrift für histrumeu-

tenkuiide (1898) 1«1.

Verslaseu der Afdeeliug Natuurk. Dl. VILL. A». 1899/1900.
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metingen door de hoogst nauwkeurige bepalingen van Callendar

en Bakkes i) zijn gecontroleerd, scheen het mij der moeite waard

deze, langs experimenteelen weg verkregen uitkomsten, thermodyna-

misch te toetsen.

Niet slechts is de E. K. van het CLARK-element als eenheid van

E, K. in gebruik, doch de waarde van de juiste kennis van dien

standaard is zeer toegenomen nu door de metingen van Callendar

en Barnes ^) de waarde der warmte eenheid op die E. K. is gebaseerd.

Bij het onderzoek, dat ik in de volgende regels zal meedeelen,

is mij gebleken, dat de opvattingen, die over het mechanisme der

werking der normaalelementen heerschen, onjuist zijn omdat men

weder vervallen is in de oude fout om geen rekening te houden

met de aanwezige phasen der stoffen, die aan de omzettingen in de

elementen deelnemen. Dit verzuim heeft reeds tot verkeerde gevolg-

trekkingen en berekeningen geleid.

Die verkeerde voorstellingen zullen worden besproken, terwijl

daarna een volledige theorie der werking der normaalelementen zal

worden gegeven. Wij zullen die beschouwingen dan toepassen op het

CLARK-element, waarvoor do noodige gegevens aanwezig zijn.

Dan zal blijken, dat theorie en experiment in zeer bevredigende

overeenstemming met elkaar zijn.

2. Door de onderzoekingen van JAHN2)is de juistheid der beroemde

vergelijking van Gibbs- v. IIelmholtz, die het verband tusschen

de elektrische energie, de chemische energie en den temperatuur-

koëificient eener omkeerbare galvanische cel aangeeft, zoowel in quali-

tatieve als quantitatieve ricliting bevestigd geworden.

Wij zullen die vergelijking als uitgangspunt kiezen. Zij luidt:

Ec dE
J^= i ^ T~ (1)

nBo dl

Hierin stelt E do E. K. dor omkeerbare col bij de temperatuur T
voor, Er de chemische energie van het chemisch (beter: chemisch-

phyBisch) proces, dat in de cel verloopt (bij T») bij den doorgang

dE
van Mo Coulombs ; n is de valentie van het bewegend ion, -y., de

dl

teroperatuurkoëfficiont der E. K. bij To,

'). Proo. Koy. Society ni. 117.

t). Ktp. Bril. Aacooiation 18'J9. Soctioii A. Physiuul Review, Vol. X ISo. 4, p.

SOt. April lUOO.

'). Wied. Auu. :S9, 8. 81 «u 4U1 (1686) ; ibid ii'd, S. 41 (i6'J7).
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3. Zoowel de E. K. als de temperatuurkoëfficient van het Clark-

en "WESTON-elenient zijn door de metingen, hoven genoemd, met zoo

hooge nauwkeurigheid bepaald, dat wij hierin uitnemend materiaal

vinden om Et met behulp van vergelijking (1) te berekenen. Wij

zullen die berekeningen hier voorloopig alleen voor het CLARK-element

geven, daar enkele gegevens voor het WESTON-element nog ontbreken

en experimenteel bepaald moeten worden. Wil men Ec tevens uit de

kalorische cijfers berekenen, ten einde de aldus gevonden waarde

met de langs elektrischen weg gevondene te vergelijken, dan dient

men zich eerst een voorstelling te maken van hetgeen er in 't element

geschiedt, wanneer er fj, Coulombs doorheen zijn gegaan. Het omzet-

tingsmechanisme werd tot dusverre, zoo b.v. ook door Nernst in

zijn ., Theoretische Chemie" (2e Auflage 1898) S. 657— 658 voorge-

steld door de vergelijking:

Zn4-Hg2S04;±2Hg + ZuS04 {A)

Ware deze voorstelling juist, dan zou, indien er 2 X 95640 Cou-

lombs door de cel gegaan zijn en er dus 1 gramatoom zink in op-

lossing is getreden, het warmteeffekt Ec worden voorgesteld door het

verschil der vorroingswarmten van ZnS04 en Hg, SO4.

Reeds dadelijk dient er op gewezen te worden, dat onder de ge-

wone omstandigheden waaronder het element gebruikt wordt, d. w. z.

benoden 39° het door den stroom gevormde ZnSO^ zich tot ZnS04.

7 HgO zal hydrateeren, hetgeen met warmteontwikkeiing gepaard gaat.

Men zou dan geneigd zijn de vergelijking A te vervangen door:

Zn -f Hg2 SO4 -f aq. = 2 Hg -f Zn SO4. 7 H3O . . . (.4')

Doch ook deze voorstelling van den gang van zaken is onvolledig

en geeft, zoo men er eene berekening op baseert, geheel verkeerde

uitkomsten. Ik wijs hier op de verhandeling van Mac-Intosh in

the Journal of Physical Chemistry, (Vol. 2. p. 185 (1898), die van

die verkeerde opvatting uitgaat.

Hij onderzocht een cel van den vorm van het ÖLARK-element,

waarin echter het Zn en Zn SO4 door Cu en Cu SO4 waren ver-

vangen en neemt als warmteeffect der reactie, die daarin plaats

vindt, het verschil der vormingswarmten van CuSO<. 5 H2O en

Hga SO4 volgens het schema :

Cu 4- Hgg SO4 -f aq. = 2 Hg + Cu SO4. 5 HgO ... (5)

Uit de gemeten E.K. 0,3613 Volts dezer cel bij T = 290^^, en



( 722 )

dE
den temperatuurkoëfficient t;^= — 0,0006 Volts bij die temperatuur

berekent bij (aannemende als vormingswarmte van Cu SO4. 5 H2O
201000 kaloriën) de vormingswarmte van Hg2 SO4 op 175000 kalo-

riën. Met behulp van dit cijfer en de vormingswarmte van ZnSO^.

7 HeO (253000 kaloriën) berekent hij, uitgaande van de verge-

lijking A' de E.K. van het CLARK-element bij 17°,0 op 1.427 Volt,

terwijl zij bij 17°,0 door Ka.hle = 1.4304 gevonden is.

AVij zullen later zien, dat het groote verschil van 2,6 millivolt

op rekening valt te stellen van het onjuiste uitgangspunt der rede-

neering, die aan de berekening ten grondslag ligt.

4. Ik zalru in de eerste plaats Ec voor het CLARK-element be-

rekenen met behulp der gegevens die de elektrische metingen van

Kahle, Jaeger, Wachsmüth, Callendar en Barnes ons leveren.

De berekeningen zullen alle worden uitgevoerd voor T = 291°,

daar de kalorische gegevens van Thomsen, die wij later zullen ge-

bruiken, voor die temperatuur gelden.

De E.K. van het CLARK-element bij <" kan volgens Kahle worden

voorgesteld door:

El = A'i5 — 0,00119 («—15) — 0,000007 {i—Vof . . (2)

Callendab en Barnes geven als resultaat hunner metingen :

Et = Ey^ — 0,001200 («~15) — 0.0000062 {t—Vof . . (3)

Uit (2) volgt

:

dE— = — 0,00119— 0,0000140(4— 15) .... {2a)
dl

Uit (3):

dE— = — 0,00120 — 0,0000124 (<— 15) {3a)
dt

Verder is de E.K. van het CLAUK-element bij 15°,0C. volgens Jaeger

en Kahle 1,4328 Volt.

Berekenen wij nu bij 18** C. ('/'s!: 291)den tcmporatuurkoi'flBciont

volgens (2a) en (ik) dan vindon wij

:

Volgens i2a)

{-t) — -0,001232 Volt.
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Volgens {3a)

(—) = -0,001237 Volt.

T= 29\.

Voor de E.K. van het CLARK-element bij 18" C. {T= 291) vinden wij:

75:291 = 1-4291 Volt.

Voeren wij deze waarden in vergelijking (1) op pag. 720 in on

drukken alles in kalorische maat uit, waarbij wij naar de metingen

van Jahn ^) voor 1 Volt-Amp^re-Sec. 0,23G2 kaloriën in rekening

brengen

:

Ec=:2X 40745 = S1405 kaloriën.

5. Berekenen wij nu dit warmteeffekt, uitgaande van de onjuiste

vergelijking A op pag. 721, dan vinden wij:

Ec = Vormiiigswarrate Zn SO^ — Vormingawarmte Hgg SO^.

De vormingswarmte van Zn SO4 is door Thomsen ^) op 230090

kaloriën bepaald, die van Hgg SO^ eenige jaren geleden door Varet")

langs twee geheel verschillende wegen op 175000 kaloriën.

Langs kalorimetrisehen weg vinden wij dus

E, = 230090 — 175000 = 55090 kaloriën

een waarde, die niet minder dan 26000 kaloriën van de elektrisch

berekende (81495) verschilt.

Neemt men in aanmerking, zooals Mac-Istosh deed, dat er Zn SO4.

7 Hg O gevormd wordt en brengt voor de hydratatiewarmte van

Zn SO4 tot Zn SO4. 7 H2 O volgens Thomsen 22690 kaloriën in reke-

ning, dan vindt men:

Ec = 252780 — 175000 = 77780 kaloriën

een cijfer, dat nog zeer belangrijk van het berekende (81495 kal.)

afwijkt.

6. Nadat nu is aangetoond, dat de opvattingen, die tot dusverre

over de omzettingen in 't CLARK-element heerschten, tot groote

'-). Wied. Ann. 25. S. 49 (1885), Zeitschr. für phys. Chemie 26.385 (1898).

-) Thermochera. Untersuchungen III, S. 275 en II 8. 245.

^). Ann. de chimie et pbysique, VIII (7) (1896). Zie ook. Berthelot, Thermochimie

II p. 360 f1897).
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afwijkingen leiden, zullen wij nu nagaan, wat er inderdaad in *t

element geschiedt, wanneer de stroom gesloten wordt.

Stel, dat er 2 X 96540 Coulombs door de cel zijn gegaan. Dan

is er 1 graraatom zink in oplossing gegaan. Dit zal zich met de aequi-

valente hoeveelheid SO-t van Hgg SO4 tot Zn SO4 verbinden.

Hel gevormde Zn SO4 zal nu dadelijk aan de verzadigde oplos-

sing van Zn SO4. 7 HoO, die zich in 't element bevindt, water ont-

trekken ten einde daarmede Zn SO4. 7 HoO te vormen. Deze water-

onttrekking zal plaats vinden volgens de vergelijking:

7 A
Zn SÜ4 4- -—- (Zn SO4 A HgO) :rr -

—

~ Zn SO4. 7 B2O . . . (C)
ix — I A. I

Hierin stelt A het aantal molekulen water voor, die zich bij de

temperatuur 'J\ waarbij het element zich bevindt, naast 1 molekuul

ZnS04 in de verzadigde oplossing bevinden.

Het gevormde ZnS04. 7 HgO zal in de verzadigde oplossing van

het element bezinken en zich bij de daar reeds aanwezige kristallen

van Zn SO4. 7 HoO voegen.

Het warmteeffekt Ec in de cel is nu gelijk aan het verschil der

vormingöwarmten van Zn SO4 en Hgg SO4 vermeerderd met het

warmteeffekt W der omzetting, die in vergelijking (C) is voorge-

steld en dat wij in 't algemeen uit thermochemische data kunnen

berekenen.

De waarde van A kan ontleend worden aan de oplosbaarheids-

bepalingen door Callendar en Barnes ') en Cohen ^) uitgevoerd.

Hunne volkomen overeenstemmende resultaten voeren tot de verge-

lijking :

L = 41.80 -1- 0.522 t + 0.0049C «2

waarin L de hoeveelheid Zn SO4 (in grammen) voorstelt, die bij <°

iu 100 gram water oplossen.

üit ileze vergelijking vindt men bij 18° O. ^ — 16.81 zoodat bij

die temperatuur vergelijking (C) den volgenden vorm aanneemt :

Zii 80< (
0.713 (Zn SO4 . 10.81 HpO) = 1.713 Zn SO4 . 7 HaO. , .

(Qi)

Het warmteeffekt, dat deze omzetting begeleidt, kunnen wij vinden

door de «ystomen links en rechta van het gclijktecken op te lossen

*) Proc Boy. 800. 62.117.

V#T«lft{j Kon. Akml. v. WHcniicli. hl. VI [f, 1000 |). 865.
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in water totdat allen do eindkoncentratie ZnS04. 4OOH3O gekregen

hebben.

Wij vinden nu

:

Oploswarmte Zn SO^ — Zn SO4. 400 HgO = + 18430 kaloriën

Thomsen, Thermochem. Uutersuchungen III, S. 275.

De verdunningswarmto (ZnS04. 16,81 HgO) — Zn SO4. 400 HgO
berekenen wij als volgt:

Verdunningswarnite Zn SO4. 20 HgO — Zn SO4. 50 HjO ==

+ 318 kaloriën Thomsen 1. c S. 90.

dus verdunninorswarmte ZnS04. 16,81 H^O — Zn SO4. 20 HgO
318

(20—16.81) = + 33.8 kaloriën.
30

Daar nu de verdunningswarnite ZnS04. 20 HgO—Zn SO4. 200 HgO
= -f 390 kaloriën Thomsen l.c. S. 37

en verdunningswarnite Zn SO4. 200 HgO — Zn SO4. 400 H2O =
+ 10 kaloriën Thomsen 1. e. S. 91.

is de gezochte verdunningswarnite Zn SO4. 16,81 H2O — Zn SO4.

400 HaO = 33.8 + 390 -|- 10 = 433.8 kaloriën.

Verder is de oploswarmte van Zn SO4. 7 HgO — Zn SO4. 400 H2O
^ _ 4260 kaloriën Thomsen, 1. o. S. 275

Vergelijking (CO geeft nu:

W = 18430 + 0.713 X 433.8 -f 1.713 X 4260 = -f 26037 kaloriën.

Het totale warniteeffekt in de cel wordt nu:

Ec = (230090 -f 26037) — 175000 = 81199 kaloriën

terwijl de berekening op grond der elektrische metingen ons 811:Oé^

kaloriën leverde, welke overeenstemming zeer bevredigend is.

Wij kunnen dit resultaat natuurlijk ook op andere wijze uitdruk-

ken en uit de kalorische gegevens den temperatuurkoëfïlcient bij

18° C. berekenen en dien vergelijken met dien, welken de proef ge-

leverd heeft.

De berekening geeft:

('^) = ?^^^ = - 0,001«03 Volt,
\dtJ 291X22782

18°

terwijl experimenteel gevonden werd — 0,001935 Volt.

7. Tot dusverre hebben wij alleen het geval besproken, dat wij

werkten met de elementen, zooals zij iu de praktijk het meest gebruikt
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worden, d. w. z. wanneer het zout Zn SO4. 7 HgO in overmaat op den

bodem ligt.

Is het element op hooger temperatuur, boven 39°, het overgangs-

punt van het zout met zeven molekulen kristal water, of is het, nadat

het boven die temperatuur is geweest, na totale omzetting vau

het vaste zout weer op lager temperatuur gekomen, dan hebben wij

met een element te maken, waarin Zn SO4. 6 H2O op den bodem ligt ^).

Soortgelijke beschouwingen als boven leiden dan tot de omzettings-

vergelijking tijdens stroomdoorgang

:

Zn SO4 -1 Zu SO4 a H2 O — -^ Zn SO.. 6 HoO . . (Z>)
a—

D

a—

ö

-r ~

Ook voor dit element kunnen wij Ec uit de elektrische metingen

van Jaeger berekenen en vergelijken met de waarde van Ec^ die

men langs kalorimetrischen weg vindt.

Wij zullen de berekening b.v. voor 15° C. uitvoeren. Dan is^)

a = 15,67 en vergelijking (D) wordt dan:

ZnSO^-f 0,620 Zn SO4.. 15.67 H20 = 1,620 Zn SO4. 6 HgO . (Z>')

Met Thomsen's cijfers als vroeger rekenend, vindt men:

TF=r 18430 + 0,620 X 441 + 1,620 X 843 = + 20069 kaloriën

en voor het totaal warmteeffect in de cel

:

Ec = (23090 + 200Ü9) — 175000 = 95159 kaloriën.

Volgens de metingen van Jaeger is voor de cel, waarin

ZnSO*. G II2O op den bodem ligt:

El = 1,400 — 0,00102 (<— 39) — 0,000004 (<—39)2 , , ^4^

duH

^jB=- 1,4225 Volts.

Verder volgt uit (4)

(y^) = — 0,00102 4- 48 X 0,000004 = - 0,000828 Volt

15*

•) Zie CALhtvtiKU 011 lUiisJaj, Proc. lloy. Soc. C2, 117. .Iamiku, Wik». Aiin. 03,

8S4. CoyRN, Zeitftihriti Tiir \tUyH. Chemie 25, SOU (1>)U8). lUiiNKa, .loiinml ofpliyHinil

ChoBlttrjr 4, 1 (lUOU).

") V«vlag kon* Akiui. v. WetonHch., Dl. VIII, luoo, pn^. .306.
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flus

E, = 2{ 1,4225 + 288 X 0,000828) 22782 = 35099 kaloriën

terwijl uit de kalorische bepalingen Er = 9515» kaloriën volg-de, een

bijna volmaakte overeenstemming.

Resultaten van het onderzoek.

1. De opvattingen, die tot dusverre over het mechanisme der wer-

king der normaalelementen heerschen, zijn onjuist, omdat niet vol-

doende op de aanwezige phasen der stoffen, die aan omzetting in do

elementen deelnemen, gelet is.

2. De voorstelling der werking van het CLARK-normaalelement

door de vergelijking :

Zn + Hg2 SO4^ 2 Hg -f Zn SO^

zooals die b.v. door Nernst gegeven wordt, moet worden vervangen

door de vergelijkingen :

7 A
>^'i -h T

—

z (Zn SO^, A H2O) + Hga SO, ^ 2 Hg + -—- Zn SO4. 7 Hg O.
A—

7

A—

7

vloeibaar vast

en

Zn + -— (ZnSO^. a HgO) + Hg2S04 ^^ 2 Hg + -^ Zn S O4. 6 Qg O

vloeibaar vast

waarin A (resp. a) het aantal molekulen water voorstelt, die bij de tem -

peratuur, op welke het element zich bevindt, mtast 1 molekuul Zn SO4
in de verzadigde oplossing aanwezig zijn.

3. Er is aangetoond, dat de berekeningen op grond der vroegere

voorstellinjT^ uitgevoerd, tot geheel foutieve resultaten leiden.

4. Volgens de nieuwe vergelijkingen is de grootheid E^ der verge-

lijking van GiBBS— v. Helmiioltz berekend. Voor het CLARK-normaal-

olement waarin ZnS04.7H2 op den bodem ligt, leverde de

berekening:

bfl 18* C. Ec = 8it«9 kaloriën

terwijl experimenteel gevonden was Ec= 8Jt405 kaloriën

of ook : de berekening leven als temperatuurkoëfficient bij 18° C.

— 0,001909 Volt.

terwijl experimenteel gevonden was

:

— 0,001'i35 >

Voor het CLARK-element waarin Zn SO4. 6 H^O op den bodem ligt,

levert de berekening bij 15" C. Ec = 95130 kaloriën.

terwijl experimenteel gevonden was Ec = ïoOÏ^ kaloriën.

Op enkele bijzonderheden kom ik in eene volgende verhandeling terug.

Amsterdam j Scheikundig Laboratorium der Universiteit,

April 1900.
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Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt een mede-

deeliiig aan van den heer Ernst Cohen : „Studiën over Inversie.''^

(Eerste mededeeling).

1. Eenige jaren geleden (1896) werd door Rayman en Sülc in

een verhandeling over katalytische hydratatie door metalen ^) mee-

gedeeld, dat wanneer rietsuiker met zeer zuiver water (geleidbaar-

heid 0.7 X 10-°) in platina vaten aan temperaturen boven 80° C.

wordt blootgesteld, er duidelijke inversie plaats vond en wel met

steeds toenemende snelheid, wanneer men den duur der reactie liet

toenemen.

Aan hun vrij uitgebreid materiaal ontleen ik de volgende tabel
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do vergelijking van Herzfeld ^), die aangeeft, dat iedere graad

rechtsdraaiing der oorspronkelijke oplossing (0.4266—0.005 O graden

links draaiing geeft bij de teraperatuur t°.

Ik heb na in het laboratorium van Prof. Svante Arrheniüs te Stock-

holm een nader onderzoek ingesteld naar het eigenaardig verschijnsel

door Rayman en SuLC beschreven. Ik stel er prijs op ook op deze

plaats den Hoor Arrheniüs mijn hartelijken dank te betuigen voor

de groote gastvrijheid mij tijdens mijn verblijf te Stockholm betoond.

In de eerste plaats zal hier de metbode van werken behandeld

worden benevens het materiaal volgens die methode verkregen,

terwijl dan in een volgende mededeeling dit materiaal aan nadere

berekening zal worden onderworpen.

2. Maakt men de onderstelling, dat zoowel de rietsuiker zelf als

de daaruit bij inversie ontstaande producten, de ci-glucose en (/-fructose,

zuren zijn, dan is het qualitatief verloop bij de proeven van Rayman
en SULC te verklaren, wanneer men aanneemt, dat de ontstaande

invertsuiker een sterker zuur is dan de ooi-spronkelijk aanwezige

rietsuiker.

Het was nu mijn doel in de eerste plaats de juistheid dier onder-

stolling door de proef te bewijzen. Is zij juist, dan heeft men zich

voor te stellen, dat bij de inwerking van zuiver water op rietsuiker

twee (sterkere) zuren ontstaan, die naarmate hunne koncentratie

tijdons het inversieprqces toeneemt, de inversie zelf sneller zullen doen

verloopen.

Dat rietsuiker zich als een zuur gedraagt, blijkt uit de onder-

zoekingen door C. KuLLGREN, in Arrheniüs' laboratorium uitge-

voerd. Hij bepaalde den invloed, dien verschillende niet-elektrolyten

op de verzeepingssnelheid van aethylacetaat door natron uitoefenen

(bij 20°.7 C).

Zijne resultaten zijn in fig. 1 graphisch voorgesteld. De abscissen

stellen de koncentraties der toegevoegde niet-elektrolyten voor, (in

Kurve I heeft betrekking op de proeven met acetou.

„ II „ „ „ » !, » aetbylalkobol.

„ III „ „ „ „ „ „ raetbylalkohol.

„ rV „ „ „ „ „ „ glycerine.

„ V „ „ „ „ „ „ rietsuiker.

voluum procenten) de ordinaten de verzeepingssnelheden bij 20*^.7 C.

^) Zie E. O. VON LiPPMAKN, die Chemie der Zuckerarteii (1895) S. 516.



( t30 )
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I

Uit die voorstelling zien wij dadelijk, dat glycerine en vooral

rietsuiker de verzeepingssnelheid enorm verminderen. Nu zijn dit

juist lichamen, die, naar men weet, met Na OH zouten vormen,

zoo b.v. rietsuiker volgens het schema:

Ci2 H22 On + Na OH= ds H21 On Na + H3O

KuLLOREN schrijft dan ook den invloed, dien glycerine en rietsuiker

uitoefenen, toe aan een chemische omzetting in den bovenbedoelden

zin, waarbij het zuurkarakter van de rietsuiker duidelijk blijkt.
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3. Tk heb nu den invloed bestudeerd, dien rietsuiker, invertsuiker,

d-glucose, d-fructose en ten slotte manniet op de verzeepingssnelheid

van V40 N. aethylacetaat door V40 N. Na OH uitoefenen. Als tempe-

ratuur der proeven werd 25* gekozen.

Manniet werd ook onderzocht ten einde nogmaals aan te toonen,

dat stoffen, bij welke zoutvorming is uitgesloten, een invloed van

geheel andere orde uitoefenen, dan die, waarbij zulk een omzetting

kan intreden.

Op bekende wijze werden in 100 cc. kolfjes van Jenaglas, die

uitgestoomd waren, de verschillende oplossingen bij elkaar gebracht.

Steeds was de koncentratie van het aethylacetaat V40 N-» eveneens

die van de loog.

In ccni thermostaat, welks temperatuur minder dan 0,03° schom-

melde ( toluol regulator en sterke roering met behulp van een heete-

luchtmotor van Heinrici) werden de kolfjes opgehangen. Van tijd

tot tijd (de gebruikte chronometer gaf V5 secunden aan) werden

10 cc. uit de kolfjes gepipetteerd en liet men de vloeistof in ge-

titreerd zuur (10 cc.) uitvloeien. Dan
werd later de overmaat aan zuur met

V40N. NaOH teruggetitreerd, waarbij

D phenol})htalein als indicator werd ge-

bruikt.

De standaardvloeistoffen werden in

groote tlesschen onder behoorlijke af-

sluiting van het koolzuur der lucht

bewaard ^).

De bereiding van koolzuurvrije loog

wordt meestal uitgevoerd doornatrium

onder een klok, waarin zich een bakje

met water bevindt, te laten vervloeien.

Volgt men deze methode ^) dan duurt

de bereiding van bijv. 1 Liter 1 N.

loog vele dagen. Ik heb daarom een

eenvoudig toestelletje geconstrueerd,

dat veroorlooft in enkele uren 50 gram

Fig. -2. natrium in oplossing te brengen buiten

toetreding der lucht ^). Het apparaatje kan met de in ieder labo-

A

W
A

') Verj^elijk Spüub, Zeitsclirift für phys. Chemie 2, S. 194 (1888) waar geschikte

inrichtingen beschreven zijn.

^ Zie o. a. Ostwalü, Htnul- und Hülfsbuch zur Ausführung physiko-chemischer

Messungen, S. 281.

*) Vergelijk ook üosenfelü, Juurn. lur pract. Chemie N. Y. 48 (1893) 590.
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ratorium aanwezige materialen in elkaar worden gezet (zie fig. 2).

B is een klok (flesch waaruit de bodem verwijderd is), gesloten

door een kurk met drie boringen. Door de middelste boring is een

buisje G met natronkalk gestoken. Door de beide andere boringen

treedt een dunne koperden buis in (resp. uit) de klok, die langs de

wanden loopt en beneden cirkelvormig opgerold is (3 windingen).

In den cirkel plaatst men een zilveren schaal met metallisch na-

trium, in kleine stukjes gesneden, gevuld. Daarna plaatst men de

klok en de schaal in een kristalliseerschaal met eenig water op den

bodem, zoodat de onderrand der klok eenige cm. onder water staat.

Uit een kookflesch met veiligheidsbuis leidt men stoom door de

koperen buis, welker uiteinde aan de waterluchtpomp is verbonden

ten einde kondensatiewater te verwijderen.

Weldra wordt de klok met damp gevuld, de waterstof ontwijkt

door de natronkalkbuis en na eenige uren is het natrium geheel

vervloeid en in oplossing overgegaan.

Sporen aanwezig koolzuur werden door koken der Na OH oplossing

met een weinig Ba (0H)2 verwijderd.

A. Proeven met rietsuiker,

4. Beste kristalsuiker werd in water ^) opgelost, met alkohol van

96 vol. proc. neergeslagen, eerst met aether en daarna in vacuo

gedroogd ^). Het bij deze en latere proeven gebruikte aethylacetaat,

afkomstig van Merck werd twee malen gedistilleerd. Daarna word

er een oplossing Vio N. van bereid.

Ik onderzocht den invloed van suikeroplostsiiigcn van Vj,; '/lo?

V20*» ^40*' V«o N. op de Ycrzeepingssnellicid. Zij worden bereid uit

een standiuirdoplossing van "U N., die met kamfer werd bewaard

ten einde schimmelvorming tegen te gaan. Bij deze en alle veidero

proeven werden telkens twee oplossingen geheel onafhankelijk van

elkaiir bereid, terwijl van iedere oplossing de snelheidskonstante vijf

en meermalen werd b(!i)aald. Het gemiddelde van de aldus ontstane

twee scriën zullen wij als eindcijfer aannemen.

Bij berekening <ler konstante {k) werd de koncentratie hij de eerste

waarneming nis begin-koncentratie beschouwd, zoodat de invloed dor

aanvankelijke storingen L'^oring wordt. Do konstante volgt uit de

vergelijking ^)

:

') Het wnler «lul voor de proeven j^ehniikt werd, wuh met bijzondere vov^ ^edis-

lilleerdeD door doorvuerinj;; vHii kool/nurvrijn lucht ^ttdii rende (> urcMi van koul/niirltevrijd.

') '/At K. O. VüN LiPi'MANN, die Clieiuio der Zuckerurteu (1805\ Ö. 59. iS.

'jl Zie VAK 't HoKf-OoHKN, Studiën zur Ohemiacheu Dynaniik (18ÏM5), S. |ö.

Ahnhj;mu«, ZclUclirifl für pliyit. Cliciiiiu l. 112 (18b7).
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Cl - C„

Cl C„ {t„ - <j)

Alvorens de re.sultuteii te geven, verkregen bij verzeepiug van

oploHsingen, waaraan rietsuiker was toegevoegd, geef ik eerst eenige

bepalingen met zuiver waterige oplossingen.

In alle volgende tabellen staat onder t de tijd der verzeeping in

minuten, onder C,, de koncentratie der loog (uitgedrukt in V-io N.

Na OU), in de derde kolom de waarde kCj.

TABEL III.

V40 N. aetbylacetual + '/„ Na OH.
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TABEL Y.

'/^ N. aethylacetaat + 1/40 N. Naüll + Vio N. rietsuiker.
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TABEL VIII.

V40 N. aethjlacetaat + Vw N. NaOH + '/^ N. rietsuiker.
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dwijiit een deel van het toegevoegde Ka OH, dat door ontstaande

organische zuren wordt gebonden. Bij 63° was die omzetting na

korten tijd reeds zeer duidelijk waarneembaar toen Vso ^- '^^ ^^^

werd gebruikt.

Het was dus zaak te onderzoeken, in hoeverre een dergelijke

nevenreactie hier storend kan weiken bij 25° C. en gedurende den

tijd, dat mijne waarnemingen duurden.

Te dien einde bracht ik in een kolfje bij elkaar: 50 cc. Vó N.

invertsuikeroplossing, 25 cc. water en 25 cc. Vio N. Na OH. Dit

kolfje werd in de thermostaat op 25°.O C. gehouden. Van tijd tot

tijd werd het alkalititer onderzocht door 10 cc. met V40 N. zuur te

titreeren.

Na 80 minuten w^ren 0.2 cc. V40 N. NaOH verbruikt.

„ 250 „ „ 0.3 cc. V40 N. Na OH verbruikt.

j,
1320 „ „ 1.1 cc. V40 N. Na OH verbruikt.

Hieruit blijkt, dat de nevenreactie in ons geval, waar de proeven

steeds binnen 150 minuten afliepen, geen invloed uitoefent, die het

algemeen resultaat kan storen.

T A B E L IX.

'/„ N. acthylacctiiat + '/,„ N. Na 011 + Va N. iuvcrtsuikcr.
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TABEL XI.

V40 N. aeihylacetaat + Vw N. Na OH + Vs» N. iuvertsuikcr.

t

10

20

30

45

65

Eerste Serie.

7.U —

Tweede Serie.

C.10

5.20

4.28

3.40

0.021Ü

215 k = 1.15

211

216

t

10

20

30

45

65

7.40

6.05

5.13

4.21

3.42

kC,

0.0223

221 k = 1.18

21G

212

gemiddeld 0.0215
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TABEL XVII.

7,0 N. acthylacctaat + '/,„ N. Na OH + 7^ N. d-glucose,

t

4

7

10

13

17

Eerste Serie.

Cn kC,

6.96

6.81

5.02

4.40

3.80

0.0659

644 k=:3,72

646

639

Tweede Serie."

t

4

7

10

13

17

Cn

6.89

5.80

4.99

4.40

3.78

kC.

0.0626

634 k = 3,f,C

628

633

gemiddeld 0.0647 gemiddeld 0,0630

TABEL XVIII.

7<o N. aethylaoetaat + 7,„ N. Na OH + 7^0 N. d-glucose.
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TABEL XXV.
7^ N. aetbylacetaat + ^40^. Na OH -f '/m N. manniet.

t

2
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OverzicJd der verkregm Resultaten.

Nemen wij het gemiddelde der cijfers, in bovenstaande tabellen

verkregen, als eindcijfer, dan ontstaat het volgende overzicht

:

TABEL XXIX.
Verzeepiugssnelheid van ^j^ N. aethylacetaat + V40 N. Na OH bij 25°.O C.

In:
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Kurve I heeft betrekking op rietsuiker.

Kurve II „ „ „ invertsuiker.

Kurve III „ „ „ d-glucose

Kurve VI „ „ „ d-fructose.

Kurve V „ „ „ manniet.

Deze kurven moeten elkaar natuurlijk in één punt (W) snijden.

Een blik op deze figuur doet reeds dadelijk zien, dat de verzee-

pingssnelheid door rietsuiker belangrijk wordt vertraagd ; door invert-

suiker nog veel sterker. Belangrijk is het resultaat, dat de invloed,

dien d-glucose en d-fructose uitoefenen, verschillend is en wel in

dien zin, dat d-fructose de omzetting in veel hooger mate vertraagt

dan d-glucose.

Manniet daarentegen heeft zelfs in de sterkste oplossingen slechts

geringen invloed en gedraagt zich dus als aethyl- en raethylalkohol

en aceton.

In verband met hetgeen in den aanvang over Kullgren's onder-

zoekingen is gezegd, zien wij, dat rietsuiker, d-glucose en d-fructose

en invertsuiker zich als zuren gedragen. Invertsuiker is sterker dan

rietsuiker, d-fructose sterker dan d-glucose. lïet merkwaardig gedrag

van rietsuikeroplossingen zooals dit door Rayman en èiJLC word

waargenomen, is na dezo resultaten licht to verklaren, (zie pag. 728).

In een volgende verliandoling zal ik de veikregen resultaten aan

berekening onderwerpen.

Stockholm^ Pliysiscli Lab. der Universiteit, Kwj^. 1899.

Wiskunde. — De ITeer Sciioutk biedt eone mededeelinjr aan

:

j,I)e stelling van JoACHiMSTHAL bjf de nonnaalkronimen."

De cirk(!l gaande door do voetpunten der drie normalen, die men
uit een willekeurig punt van het vlak eener parabool op deze kromuK^

kun neerlaten, gaat door den top der kromme. Anders gezegd :

,De cirkels van Joaciiimsthal, dio bij een parabool optreden,

, vormen een net met een basispunt, de top der parabool."

En de verwantschap tusschen het punt 7', waardoor do drie

normalen gaan, en het middelpunt Af van den overeenkonistigen

cirkel van Joachimsthal kan als volgt worden uitgedrukt

:

„Doorloopt P het punten veld, waarvan het vlak dor parabool do

„drager is, dan brengt Af in hetzelfde vlak een hiormoo affien

„verwant puntenvcld voort."

Wo willen thans onderzoeken in hoovcr deze stollingen op do
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normaalkromme N^ van de ruimte Sn met n afmetingen kunnen

worden uitgebreid en beginnen dit onderzoek met het eenvoudige

geval n=z3 der ruimte-parabool.

1. De hollen van Joachimsthal hij de ruimte-parabool. — Is de

ruimte-parabool voorgesteld door de vergelijkingen

x = t, y = t^ z= t^,

dan is

3t^+ 2i^— 32e--\-il-2t/)t - x= (1)

de vergelijking van het normaal vlak in het punt t. Wijl deze ver-

gelijking in t van den vijfden graad is, gaan er door een willekeurig

gegeven punt P vijf normaalvlakken; de voetpunten dezer normaal-

vlakken noemen we „conormale punten" der kromme. Deze conormale

punten, vormen op de kromme een involutie van den vijfden graad

met drie afmetingen ; want als men drie punten van zulk een vijftal

willekeurig aanneemt, is het punt P der ruimte, wtiardoor de vijf

normaalvlakken gaan moeten, en dus ook het aanvullend paar voet-

punten ondubbelzinnig bepaald. Dus moeten er tusschen de parameter-

waardon t van vijf conormale punten twee betrekkingen bestaan.

8telt in het alo:omeon ^m de som der producten / aan / van k
Ic. l

grootheden m vo(»r, dan volgt uit (1) trouwens onmiddellijk

^' < = O, :i ^ t^2 (2)
5,1 5,2

Aan den anderen kant zijn de zes snijpunten van de gegeven

kromme met den bol

bepaald door de vergelijking

of

tc> 4_ «4. _ 2^3 4- (l—2q) «' — 2pf +p2 _|_ ^2 ^ ^2 _ g2 _ ö , (3)

Deze ,conspherische punten" vormen op de ruimte-parabool een

involutie van den zesden graad met vier afmetingen; want als men
vier der zes snijpunten aanneemt, is de bol bepaald en met deze

het aanvullend paar snijpunten. Uit (3) volgt dan ook dadelijk

dat zes conspherische punten door de twee betrekkingen

:s t = o, :e t = i
(4)

6,1 6,2
'

tusschen hun parameterwaardeu samenhangen.
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We bewijzen nu de volgende stellingen:

,De bollen bepaald door de viertallen van punten der ruimte-

„parabool, die met een gegeven punt tj conormaal zijn, snijden deze

,kromme nog in twee vaste punten, die door de vergelijking

„bepaald zijn : zij vormen dus een net, waarvan deze beide punten de

„basispunten zijn. En als het punt ti de kromme doorloopt, brengen

„deze basispunten op haar een kwadratische involutie van één

„afmeting voort, waarvan de punten ± ~ [/ 3 de dubbelpunten zijn."
3

Zijn Tl, Tg, T3, T4 vier met ti conormale punten, dan gelden vol-

gens (2) de betrekkingen

22 T-{-ti=zO, ^ T + <i ^ T = — . . . . (5)

4,1 4,2 4,1 3

Zijn Tl, T2, T3, T4 vier met t^, t^ conspherische punten, dan is vol-

gens (4)

2T + h+h = 0, -S" T -f f<2 + <3) -S ^ + <2 <3 = ^ •
(C)

4,1 4,2 4,1

Dus volgt uit (5) en (6) onmiddellijk

:

*2 4" '3 = 'n *2 '3 = ~T » (^)

waarmee het gestelde bewezen is. Immers de op de aangegeven

wijs bij het punt <i behoorende bollen, die we de bollen van JoA-

CHIM8THAL van dit punt noemen, gaan door twee vaste punten «2» 's

en zij vormen een tweevoudig oneindige verzameling, wijl men naast

<i
nog twee der vier punten r willekeurig aannemen kan.

2. De affien- verwante pimtenvelden (P) en (M). Als het punt

P, waardoor de vijf' uormaalvlakken gaan, het normaulvlak van het

punt <i doorloopt en «1 dus, als boven werd aangenomen, steeds een

der vijf conormale punten is, dan beweegt het middelpunt M van

den door do vier andere punten gaandon bol van JoAriiiMH'riiAL zich

in het vlak, dat den afstand der bij t^ behoonuuh; punten /o* h
loodrec'lit middendoor deelt. Duiden we h(;t eerste vlak door /-r, hot

twofide vluk door // (uin, dan geldt de stelling:

,De puntenvelden (P) on {M) in de met elkaar overoonkomonde

„vlakken n en // zijn affienvrrwant".

Uit (3) volgt
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6,5 6,4 6,3

waarbij de sommen up zes conspherische puuten slaan. Komen

«3, «3 onder deze voor en noemen we de andere weer tj, t^j T3, t^,

dan is

2 x,„ = <3 ^3
jv r + («2 + h) -2: T
4,3 4.4

l-2y,n=hh^T + {t^^t,)SrJ^2r\ ... (8)
4,2 4,3 4,4

2 -?«= «2 <3 - T + (<2 + <3) - ^ 4- -2" T
4.1 4,2 4.3

Verder hebben wc, als t^ conormaal is met rj, xg, 73, r4, volgeus (l)

14.1

<,:ST + -S'r = -^
4.1 4.2

4,2 4.3

4/"i -»,4

(9)

4.4

5

In verband met (7) vindt men door eliminatie der grootheden 2 x

dus de betrekkingen

18y,n — 6yp-\-3t\-\-4 . (10)

6 Zfjx — o Zp — <]

die het beweerde bewyzen.

De beide puntenvelden (P) en {M) zijn echter niet perspectief

gelegen. Want van de snijlijn der vlakken n en // komt geen

punt met zich zelf overeen. Immers, de voorwaarden Xp = x^,

Vp = ym^ Zp = ?« geven

"^
~

15 ' ^ 12 ' ^ 3
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en dit punt ligt niet in het normaalvlak vau t^. Dus vonnon de

verbindingslijnen PM der overeenkomstige punten F en M van n

en /u een congruentie (3, 1).

3. Vericantschap der ruimtestelsels (P) en (M). Met een wille-

keurig aangenomen punt F komen vijf punten M overeen. Want
als P gegeven is, zijn de conormale punten, wier normaalvlakkcn

in P samenkomen, gegeven en nu kan men elk dezer vijf punten

als het boven gegeven gedacht punt ti beschouwen.

Om te onderzoeken, hoeveel punten P met een willekeurig aan-

genomen punt M overeenkomen, stellen we de vergelijking op van

het vlak .«/, dat bij het normaalvlak ti van het punt ti behoort.

Wijl /u den afstand der punten «g? h loodrecht middendoor deelt, is

het voorgesteld door de vergelijking

die zich, in verband met (7)^ herleidt tot

3t^^-t3-6zt^^+2{l-3>/)t,-\- 2{z-3x) = . (11)

Wijl deze vergelijking in t^ tot den vijfden graad opklimt, is

een willekeurig gegeven punt M middelpunt van vijf bollen van

JoAClllMSTHAL cn komt dus met dit punt AI een vijftal punten P
overeen. We vinden dus :

„De verwantschap der ruimtestelsels (P) en (M) is een verwant-

„schap (ö, ö)."

Hoewel hel niet moeielijk zou vallen door middel van de verge-

lijkingen (10) het complex der verbindingslijnen -F 3/ te onderzoeken,

laten we dit, om niet te wijdloopig te worden, liever achterwege.

4. Cyklo(jraphische afbceldinr/ der bollen van Joachimstiial.

Willen we Fjkdlek's cyklographische afbeelding van in een vlak

gelegen cirkelrf op bollen in de ruimte uitbreiden, dan moeten we

aannemen, dat de driedimensionale ruimte, die de bollen bevat,

(lücl uitmaakt van een ruimte S^ met vier afmetingen. We beelden

clan een in '% gelegen bol, dio M tot middelpunt en (t tot straal

heeft, in ^4 af door de twee punten ^fl, M^, die men verkrijgt

iloor op do loodlijn in M op S.^ vmu 'A ïif nnur weerskanten een

Htuk 3/ Jl/| = 3f 3/j = ^ af te zetten.

Wo onderzoeken nu eerst, wat de afbeelding is van het net der

bollen van Joaciiimstiiai., die door de punten <2, <:j der ruim t(;[)ara-

U)ol }(aan. Wordt de ordinaat in Ao. richting loodrecht op 'S, «loor

w BADgowczen, dnn zullen de vergelijkingen
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I
. . . (12)

(^ - «3)' -\-iy- «p + (^ - tp" = ^o^]

de beide kwadratische hyperkegels aangeven, die achtereenvolgens

de afbeeldingen vormen van alle bollen door «2 en alle bollen door

/g. Door deze vergelijkingen van elkaar af te trekken vindt men,

dat de doorsnee dier beide hypérkegels gelegen is in de driedimen-

sionale ruimte, die volgens het vlak (11) loodrecht op de ruimte S.^

slaat. Dus is de met het net der bollen van Joaciiimsthal over-

eenkomende meetkundige plaats van puntenparen i/j, M^ als de

doorsnee van een hyperkegel van omwenteling met een driedimen-

sionale ruimte evenwijdig aan de as van den hyperkegel een twee-

bladige omwentelingshyperboloïde en wel de gelijkzijdige.

Overgaande tot de bepaling der gebogen ruimte, die de afbeel-

dende puntenparen van het geheel der bollen van Joachtmsthal

bevat, hebben we met eeu enkelvoudig oneindig aantal gelijkzijdige

omwentelingshyperboloïden met twee bladen te doen. Om den graad

dier gebogen ruimte te vinden behoeven we slechts op te merken,

dat het punt gemeen aan alle loodlijnen op ^3 niet tot de meet-

kundige plaats behoort en het aantal punten dier gebogen ruimte

gelegen op een bepaalde dier loodlijnen dus het dubbel is van het

aantal der vlakken (11) gaande door het punt 3/, waar die loodlijn

S^ ontmoet. Wijl dit aantal vijf is, is de gezochte gebogen ruimte

van den tienden graad.

Het is niet moeielijk de vergelijking der meetkundige plaats af

te leiden ; we hebben daartoe slechts t^ en t^ te elimineeren uit de
1

beide vergelijkingen (12) en «2 '3 = -• We brengen daartoe de
o

vergelijkingen (12) in den vorm

73-/6 _|_ /4 _ 2.r«:] -f (/ - 2i,) tl
- 2z t, + 1,2 =

öj

Tlj = «6 +
<J
- 2xtl + (/ - 2i,)tl - 2z h^v^ = o\

waarbij v^ voor a^^ -\- y"^ -\- z^ — w^ geschreven is. Herleiden we nu

'3^ ^2 — '2^ ^3 = en ^33 73 — <2^ Ts = met behulp van de betrek-

king 3t2t.i = U dan vinden we in <i als onbekende

3{1 — 27 v'-)t^^-[-54zt^-\-27v^-\-18y—7=^ O

5<3+ (1 —27v^)tiJ^6{3z — x) = o\
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en dus na eliminatie van t^ de vergelijking

3(1—27
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„van punten « op iVj een involutic van den n—l''"* graad met n—2
„afmetingen."

„Als het punt P het vlak jt doorloopt, dat gemeen is aan de

„normaalruimten van de )i—2 gegeven punten fj, ^2» • • • • 'n-2,

„doorloopt het middelpunt Af van de overeenkomstige h> perspliecT

„van JoACiiiMSTHAL het vlak //, dat de meetkundige plaats is van

„de punten, die even ver verwijderd zijn van do n—l punten s,

„welke op de aangegeven wijs van de n—2 gegeven punten t afhangen

;

„daarhij doorloopen P en M in de vlakken n on // affien verwante

„puntenvelden (P) en (.V)."

„Tusschen de ruimtestelsels (P) en (3/) met » afmetingen ho^itaat

„een verwantschap {2n—l, 2n—l)y
„De cyklographische afbeelding van het totaal der hyperspheren

„van JoACiiiMSTiiAL eischt, dat men de gegeven ruimte Sn onder-

„stolle te liggen in een 'S,, u ; zij voert tot een in deze .S'^^-i gelegen

„gebogen ruimte van den 2(2n—lf"' graad met n afmetingen als

„meetkundige plaats van de paren der beeldpunten, enz."

We golooven met deze algemeene aanwijzingen te kunnen volstaan;

alleen merken we nog op, dat de coëfficiënten van de vergelijking,

die de v< i vaste punten « bepaalt, op eenvoudige wijs met de sym-

metrische functies ^ t der n—2 willekeurig aangenomen punten t

»»-2, k

samenhangen.

Natuurkunde — De Heer V. A. Jüliüs biedt de dissertatie aan

van den Heer D. P. Moll: y,Het beginsel van Huygens" en

licht deze mondeling toe.

Do Voorzitter brengt in herinnering dat volgens do bepalingen

van het Buitenzorg-Fonds in de eerstvolgende weken de oproeping

zal moeten geschieden voor personen, die voor een bezoek aan

's Lands Planteniuin te Buitenzorg in aanmerking wenschen te komen.

Yoor de Boekerij worden aangeboden door den Heer va» Bem-

MELEN : „Die Absorption" •4'*' und 5'^ Abhandlung en „Ueber das

Vorkommen, die Zusammenselzung und die Bildung von Eisenan-

haufungen in und unter Mooren". (Sonderabdrücke aus Zeitschrift

für anorganische Chemie.)

Na resumtie van het behandelde wordt de vergadering gesloten.

(35 Mei 1900.)
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Waals Jr: //De entropie der straling". I. 338. II. 529.

— Mededeeling vau deu Heer van der Waals, namens deu Heer 11. Hulshof:

^De rechtstreeksche afleiding vau de waarde der moleculair-constante o-, beschouwd

uls spanning in het oppervlak". 433.

— Mededeeling vau deu Heer van der Waals : //Afkoeling van een gnsstroom

bij plotselinge drukverandering'". 441.

— Mededeeling van den Heer W, H. Julils: //Verschijnselen op de zou, beschouwd

in verband met anomale disjjersie van het liclit." 510.

— Mededeeling van den Heer I^hentc : «Beschouwingen over de zwiuirtekr^cht.." 603,

— Mededeeling vau den Heer van der Waals, namens den Heer J. D. van

der Waals Jr. : //Vergelijkingen waariu functies voorkomen voor verschillende
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en eeuige hunner derivaten". 465.

— Mededeeling vau den Heer Bakhuis IIouzebooh, namens Dr. A. Smits :

fcBepaling der dauipspanningsverminderingen vau oplossingen door middel van de

bepaling der kookpuntsverboogingen". 471.

— Mededeeling vau den Heer I^ury de Buuyn, namens Prof. A. F. Holleuan :

//Over de vorming van trisubstituenten van benzol uit disubstituenten". 537.

— Mededeeling van den Heer Bakhuis Roozeuoom, namens Dr. C. van Euk:

//Vorming eu omzetting van het dubbelzout zilvernitraat-thalliumnitraat", 543.

— Mededeeling vau den Heer Hoogewebff, namens den Heer J. J. Hazëwiskel:

'/Het indicau- zijne splitsing eu het daarbij werkzame euzijm". 590.

— Mededeeling van deu Heer Hoogewebff, ook nameus den Heer H. tür

Meulen : //Bijdrage tot de kennis van het indicau." 598.

— Mededeeling vau deu Heer Franchimonï, namens Dr. M. Greshoff : //Echi-

nopsiue, eeue nieuwe kristallijue plantenbasis." 688.

— Mededeeling van den Heer van Bemmelen, uamens Dr. F. A. H. Schreine-

MAKERS : //De suraenstelling van de dampphase in het stelsel : water- phenol, met

eene eu met twee vloeistofphasen". 704.

51
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. VJII. A», 1899/1900.
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Scheikande. Mededeeling vau deu Heer Eakuüis Koozeboom, namens Dr. A. Smits :

//Bepalingen van de dampspanningsverraindering eu kookpuntsverhoogiug van

verdunde oplossingen". 714.

— Mededeeling vau den Heer Bakhuis Koozeboom, namens Dr. Ernst Cohen:

'/Thermodynamica der Normaalelemeuten". I. 719.

— Mededeeling van den Heer Bakiicis Koozeboom, namens Dr. Ernst Coiien :

//Studiën over Inversie". I. 728.

scuodte (p. u.). Aanbieding eeuer verhandeling vau mrs Alicia Boole Stott : "On

certaiu series of sectious ot' the regular four-dimensioual hypersolids'. 24^. Ver-

slag hierover. 29.

— Aanbieding eener verhandeling: //Les hyperquadriques dans Tespace a quatre

dinieusions. Etude de geometrie énumérative". 451,
"*

— Over rationale ruimtekrommen. 548.

— Over de meetkundige plaats der middelpunten van hyperspherisehe kromming

bij de normaalkromine der //-dimensionale ruimte. 622.

— De stelling van Joacuimstiial bij de normaalkrommen. 7 W.

8C1I R E I N £ M A K £ RS {i\ A. II.). Over het stelsel: water, phenol, aceton. 6.

— De samenstelling van de dampphase in het stelsel: water- phenol, met eene en

met twee vloeistofphasen. 704.

s c H u LT z (k. a. b.). Aanbieding van eene mededeeling : //Dissertation über das Wesen

des Polygous und des Kreises". 25.

SECTI0N8 (On certain series of) of the regular four-dimeusional hypersolids. 24. Ver-

slag hierover. 29.

8IERT8EMA (l. u.). Metiugeu over de magnetische draaiing van het polarisatievluk iu

zuurstof bij verschillende drukkingen. 4.

siKius-stelsel (Het) naar de nieuwste waarnemingen. II.

SI88IKOU (r.). Aanbieding eeuer verhandeling: //De algemeene eigenschappen der

optische afbeelding door centrale stralen in een reeks van gecentreerde bolvor-

mige oppervlakken." 198. Verslag hierover. 258.

8LAAP8TREEIC aau deu schedel der Mouotremeu (Kesultaten van een vergelijkend onder-

zoek der verhemelte-, orbitaal- eu). 157.

• MIT8 (a.). Ouder/oekingen met den micromanumeter. 160.

— Ikpaling der dampspanningsverminderingen van oplossingen door middel van de

be|Mdin{; der kookpuntsveriioogiugeu. 471.

— Ikipuliiigen vuu de damj)spanning9verminderlng en kookpuntsverhooging vau

verdunde uplowingen. 714.

tOHwnr. (tl') eu ^sorbote (t)»-tiigato8e) eu huuue contiguratie. 295.

iPANXiNu in het upi)ervlnk (De rechtatreekscho alleiding van de waarde der njolecu-

lair-coniitjinte 9, beschouwd als). 432.

•TASMIN in de Mrdmagneetknicht te Batavia. 115.

fttÈMOXAUD gMmauomoters (Nuuwkeurigheidspië/ometers met veranderlijk volume voor

KMMb). 45.

• TBOIR (a.). De iiivlued van water up de snelheid der aothorvorming. 31.

Itimiktide. Mededeeling vnn den Voor/.ittor dat in 1901 «on tottde /.oneclips Kid

plMU hebben in onze O. 1. iHr/.ittingon on bnnocming eener commissie van voor-
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SterrenkaDde. Mededeeling vaii den Heer II. G. van de Sande Bakhuvzen, na-

niens den Heer H, J. Zwier3 : //Het Sirius-stelsel naar de nienwste waarnemin-

f<en". 11.

— Mededeeling van den Heer H. G. van de Sande Bakhüyzen over het teru":-

vinden van de komeet van holmes volgens de berekeningen van H. J. Zwiers. 8fi.

— Schrijven van de Kon. X.ituurkundige Vereenigiug in N. I. bericht gevende dat

door haar eene commissie voor de voorbereiding der waarnemingen van de zon-

eclips in 1901 benoemd is. 90.

— Brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken met verzoek om bericht op

een adres van de commissie voor de voorbereiding der waarnemingen van de

zoneclips betreffende een Rijkssubsidie. 90. Verslag hierover. 202.

— Mededeeling van den Heer J. C. Kapteun, namens den Heer S. L.

\ KENSTiiA : //Systematische verbeteringen van de eigen-bewegingen der sterren in

Alwer's Catalogus van Bradi.f.v on bfrekenin;^ van de coönliiiaten vun het Apex

der Zonsl)eweging". 300.

— Mededeeling van den Heer J. C. Kapteyn: //Over de bepaling van de coördi-

naten van het A\)ex der Zonsl)eweging." 402.

— Mededeeling van den Heer E. F. v\N DE San'ue Bakhuvzen, namens den Heer

C. Sanders : /'Bepaling der geografische breedte van Ambriz en van San Sal-

vador in Portugeesch West-Afrika". 457.

— Mededeeling van den Heer H. G. tan de Sande Bakiiuyzen, namens

den Heer .1. Weeder : //De 14-maandelijksche periode der aardpoolbeweging uit

bepalingen van het iizimuth der ineridiaanteekens van de l^eidsche Sterrenwacht

in de jaren 188 3—1896". 656.

STICKOXYDUL (Die Dielektricilatsconstunte von verflüssigtem) und Sauerstofl". 137.

STOK (j. p, VAN der). Toelichting op de mededeeling van Dr. VV. van Bemmelen':

)»Spasmen in de aardmagneetkracht te l^itavia". 115.

— Getij -constanten in de b:uiien van Telok-Betong en Sabang. 238.

— Levensbericht van wijlen den Heer Hüys Ballot. 258.

— Over twee te Biitjivia en in Europa waargenomen aardbevingen. 306,

— Bericht van den Minister van koloniën dat niet voldaan kan worden aan liet

verlangen der Afdeeling om Dr.) in de gelegenheid te stellen de vergaderingen

der //Internationale Commissiou fiir Erdbebenforschung" bij te wonen. 559.

STOK ES (o. G.). Aanbieding door de University te Cambridge van een bronzen medaille

geslagen bij gelegenheid van het jubilee van Prof.). 504.

STOKVIS (b. j.) benoemd tot afgevaardigde naarde Kon. preuss. Akademie der

Wissenschaften. 387.

— benoemd als afgevaardigde naar het te Parijs te houden medisch Congres. 503.

— Verslag omtrent het tweede eeuwfeest der Pruisische Akademie van Weten-

schappen. 560.

s T o T T (a L I Cl A B O O L e). Zie BooLE Stoti (Alicia).

STRALING (De Entropie der). I. 338. IL 529.

— (WiLnrnemingen over eene asymmetrische verandering van ijzerlijnen bij) in

een magnetisch veld. 328.
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8 WIN DEN (J. H. van). Verslag vau de Commissie voor het onderzoeken en iuventari-

seeren van een verzameling handschriften en bescheiden van (-). 3S9. Naschrift. 523.

SYMPATHicus (Zur Eiitwicklnngsgeschichte des). 668.

TAGATOSE (ij(). Zie SOBBOSE.

T A M M E s (T.). Pomura in Porno. 370.

T E L o K-B E T O N G en Sabang (Getij-constanten in de baaien van). 238.

TEMPERATUREN (Het verschijnsel van Hall en de magnetische weerstandstoenarae in

bisnnith bij zeer lage). I. 218. 380.

TUALLILMNITRAAT (Vorming en omzetting van het dubbelzont Zilvernitraat-). 543.

THEORIE (De elemenUiire) van het verschijnsel van Zeeman. 69.

— (Over de) der overgangselementen der derde soort. I. 361.

— van Lippmann's capillair-electrometer (Bijdrage tot de). 177.

thermodynamica der Normaalelementen. I. 719.

TIDEMAN (j.). Ver/oek om een oordcel nit te spreken over den aanvang van de

20 ««e eeuw. 90.

TIN (De Enanliotropie van het). T. 36. II. 102. III. 282. IV. 539.

TONG (Over cenige reflexen op de ademhaling in verband met Laboude's methode

om de in narcose opgehonden ademhaling door rhythmisch trekken aan de) weder

te doen beginnen. 683.

triest (Bericht vnn de Societa Adriatica di Scienze natnrali te) van de plechtige

herdenking van de 25-jarige stichting op 15 October 1899. 201,

trisubstitl ENTEN (Ovcr de vorming van) van benzol nitdisubstituenten. 537.

TURIJN (Circulaire vnn de Academie royale des Sciences te) bericht gevende (hit een

prijs van 30.000 Lires beschikbaar is voor het beste wiM-k op liet gebied dor phy-

sische wctenschnppen. 659.

URANSTBALEN (Negatief verkregen met behulp van). 198.

VKENSTRA (s. L.). Systematische verbeteringen van do eigen-bewegingen dor ster-

ren in Aüwer's Catalogus van Bradlev en borekoning van de coördinaton van

het AjHïx der Zonsbeweging. 300.

TERANUEKLIJKB (Vergelijkingen wiuirin functies voorkomen voor verschillondo waarde

der onnfhankebjk). 638.

VRKOADERIKG (Vaslstellliig der April-) op 21 April 1900.669.

Vf.WiELiJKiNOEN waariu fuiu^tiea voorkomen voor vorscliillonde waarde der onafhankelijk

vemnderlijke. 638.

vr.HiiRMRLTK-, orbitiial- en slaapstreok aan den schedel dor Monotreinen (llosulfaten

vnn een vcrgelykcud onderzoek der). 157.

VtRLOKRN VAN T II K M A A T (M. f;.). Bericht vau overlijden. 558.

V R KR<;ii A FF B LT (J. R,). Over de kritische isothorme en de «iichtiiedou van vor/.a-

ilitfden dnnip en vloeistof by ÏHopenlaan en koolzuur. 651.

VRRMClliJMRl. vtui ZrkmaN (Do elenuMitalre theorie vau het). 69.

VRT (Of«r de r<>M)q)tie vnn) en zeep in den dikken cu diiuuou (hirni. 2(10.

VUïRlflrror (Over de krilinche JHotherme en «Ie dichtheden van ver/adigdou daui|) en)

b|| tMi|M>ii(nnii en koolzuur. 651.

vionnorrtiASRN (Oe MimciiHtelliiif^ van «b- diiuipphaHd in hol mIoImoI : wuler- piioii.d,

airl «en» en met twee). )0I.
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VHiES (jan de). Mededeeling, nan^ens Prof. L. Geoenbaüek: „Neue Siitze über die

Wurzeln der Fnnctionen d^ (a-)." 250.

— Ruimtekrommen van den vijfden graad en het eerste geslacht. 451.

— Orthogonale Comitanten. 562.

WAALS (van deu) - Opmerking over de molekulaire potentiaalfiinctie van -. 223.

— De pot^ntiaalfuncties ^(>) = ^^-'^+^^^''
en <^{,-) -é^^E.±A en de poten-

liaalfimctie van (— ). 308.

WAALS (j, I). VAN der). Mededeeling, nauiens den Heer N. Qüint fizN. : //Tsothenn-

bepalingen voor mengsels van chloonvaterstof en aethaan." 57.

— Mededeeling, namens den Heer E. H. J. Cunakus: /'De l)epaling van het brekend

vermogen uls methode voor het onderzoek naar de samenstelling der coi-xistee-

rende pliasen bij mengsels van aoeton en aetlier," 191.

— Aanbieding eener verhandeling van l*rof. U. SissiNQii: /'De algemeene eigenschap-

l^en der optische afbeelding door centrale stralen in een reeks van gecentreerde

bolvormige oppervhikkeu". 198.

— Mededeeling, namens Dr. fr. Bakker : //Opmerking over de molekulaire poten-

tiaalfunclie von van ueu Waals." 223.

— Mededeeling, namens Dr. Cr. IUkker: *De potentiaalfuncties ?r(;-) = — ^
en^(r)= '^*l*^Öl*) en de potentiaalfunctie van van deb Waals." 308.

— Mededeeling, namens den Heer J. D. van deb Waals Jr. : //De Entropie der

Straling. I. 3:i8. II. 529.

•— Mededeeling, namens den Heer Hulshof: //De rechtstreeksche afleiding van de

waorde der moleculair-constante a, beschouwd als si)anning in het oppervlak, 432

— Afkoeling van een gsisstroom bij plotselinge drukvennulering. 441.

— Mededeeling, namens den Heer .1. D. van der Waals Jb. : //Vergelijkingen

waarin functies voorkomen voor verschillende waarde «Ier onafhankelijk verander-

lijke." 038.

WAALS JR. (j. D. VAN D E tt). Ds Entropie der Straling. L 338. H. 529.

— Vergelijkingen waarin functies voorkomen voor verschillende waarde der onafhan-

kelijk veranderlijke. 038.

WATER-Phenol (De samenstelling van de dampphase in het stelsel :), met eene en met

twee vloeistofphasen. 70 i.

WATER, phenol, aceton (Over het stelsel). 6.

WATER (De invloed van) op de snelheid der uethervorming. 3 1 .

Waterstaat. Mededeeling van tien Heer db Bruyn : //Over het verband tusschen den

gemiddelden zeestjind en de hoogte van gemiddeld hoog- en huigwater. 205.

WATERSTAAT, Handel en Nijverheid (Minister van). Barieht dat op de betaling van

het subsidie voor de geologische commissie orde gesteld is. 559.

WEEUE (Isatis tinctoria) (Over de indigovorming uit de). 9i.

WREDER (j.). De 1 t-maandelijksche perimle der aardpoolbeweging uit bepalingen

van het a/Juiuth der meridiaauteekens van de Leidsche Sterrenwacht in de jaren

1 882— 1890. 65C.
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WEERSTAKDSTüEiNAME (Het verscliijnsel viiii Hall en de mjigiietisclie) in bisrauth bij

zeer laü^e temperaturen. I. 218. 380.

WEERSTANDSVERMOGEN (Ovcr liet) (Ier rootle l)loedlichamiipjes. 630.

wiNKLER (c). Mededeeling, namens den Heer P. H. Eykman : //Een nieuw grafisch

systeem voor de craniologie". 857.

— Mededeeling, namens den Heer M. A. van Melle : „Over eenige reflexen op de

ademhaling in verband met Laworde's methode om de in narcose opgehouden

ademhaling door rhythmisch trekken aan de tong weder te doen beginnen". C83.

Wiskande. Aanbieding door den Heer Schoute van eene verhandeling van Mrs. Alicia

BooLE Stott : //On certain series of sections of the regular four-dimousional

hypersolids". 24. Verslag hierover. 29.

— Aanbieding van een mededeeling van den Heer K. A. B, Sciiultz : //Dissorta-

lion iiber das Wesen des Polygons und des Kreises". 25.

— Mededeeling van den Heer Kluyver : //üe voortzetting van eono eenwaiirdigp

functie, voorgesteld door eene dubbel oneindige reeks". 40.

— Mededeeling van den Heer Cardinaal, namens den Heer K. r>ES : »Over

de vorming der Eindvergel ijking". 173.

— Mededeeling van den Heer Jan de Vries, namensL' rof. L, r»F.GENi{\i;Eii: //Nouo

y
Siitee Ober die Wurzeln der Functionen C'„ (ar)." 250.

— Mededeeling van den Pleer J. Cardinaal: ,,Over eene toepassing dor iuvolutiën

van hoogeren graad." 271.

— Mededeeling van den Heer W. Kapteijn : »Over eenige bijzondorcgovalloii van

(Ie dilVerentiaal-vergelijking van Monge." 278. 356. 620.

— Mededeeling van den Heer Klüijver: »l)e formules van Iiorel over divergente

reeksen." 331.

— Aanbieding namens den Heer Schoute eener verhandeling: >Les hyperciuadri-

ques dans Vespace a quatre dimensions. Etude de geometrie énumcrative." 461.

— Mededeeling van den Heer Jan ue Vries: //Buimtekrommen van don vijfdon

jjraad en het eerste geslacht." 451.

— Medcileeling van den Heer Schoute: //Over rationale ruimtekrommen". 5 11).

— Mededeeling van den Heer Jan dr Vries ovor : „Ortlïogonale Comitauteu." 562.

— Mededeeling van den Heer Sciioutr : //Over de meetkundige jdaats der mid-

delpunten van hypcrsidierische kromming bij do normaalkrommo dor //-dimeusio-

nale ruimte." 022.

— Mededeeling van den Heer Kluijvrb: //Benaderingsformu'.esbetrelVeujledo piioni-

l^ctallen beneden eene gegeven grens". 672.

— Mededeeling van den Iffor Sciioiite: >üc stellinii' viui .Ioaciiimsiiial iiij de nnr-

tiianlkrommen." 741.

wuKKRi.N der Functionen 6^ (x) (Nouo SHtxe iil)er die). 250.

WMiiB (i. w. vak). Eene eenvoudige en »nelle bereid iugswgzo van noutraid Tikvo-

kamtgn. 506.

tJ'iK%UinKU (Waarnemingen over eene a^ymniPtrisoUe venunloring van) bij Hlialing in

«Ml nagiioliaoli veld. 328.

« * A li F. K (t.). McdedeHing. niimeuH l'rnl. W, KiNTiiovKN: xllydrago lol de tlirorie

van l,H'i'M*sv*i« iniiillHir .liiirouioler." 177.
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ZEEMAN (De elementaire theorie van het versehijiisel van). 69.

ZEEMAN (P.). Waarneniiiigen over eeue asymmetrische verandering van ijzerlijnen bij

straling in een magnetisch veld. 328.

— Verslag van de commissie voor het onderaoekea eu inventariseeren van eeu ver-

zameling handschriften en bescheiden Vtxn den lloogleeraar J, H. van Swinden.

389. Naschrift. 523.

ZEEP (Over de resorptie van vet en) in den dikken en dunnen darm. 260.

zeestand (Over het verband tusschen den gemiddelden) en de hoogte van gemiddeld

hoog- en luagwater. 2U5.

ziLVEUNiTBAAT (MengkristuUen van natrium nitraat met kaliumuitraat en van nutrium-

nitraat met). 213.

ziLVEKNiTKAA'f-Thalliumnitraat (Vorming eu omzetting van het dubbelzout). 543.

ZON (Verschijnselen op de), beschouwd in verband met anomale dispersie van het

licht. 51Ü.

ZONECLIPS (Mededeeling van den Vooraitter dat iu 1901 eeue totale) zal plaats hebbeu

in onze O. 1. bezittingen eu benoeming eeuer commissie van voorbereiding. 'S.

— (Schrijven van de Kon. Natuurkundige Vereeniging in N. I. bericht gevende

dat door haar eeue commissie benoemd is ter voorbereiding van de waarnemiug

der totale). 9U.

— (Brief vau deu Minister van Biuuenlaudscüe Zaken met verzoek om bericht op

eeu julres van de Commissie voor de voorbereiding der vvaaruemiugeu van de)

betreflende een rijkssubsidie. 90. Verslag hierover. 202.

ZONSUEWEGINO (Systematische verbeteringen van de eigeubewegingen der sterreu in

Auwek's Catalogus van Brauley eu berekening van de coördinaten van het

Apex der), 300.

— (Over de bepaling van de coördinaieu van het Apex der). i02.

ZL'LIISTOK, Zie Sauekstoef.

ZWAAUTEKRACUT (Bescliouwiugeu over de). 603.

ZWAVELZÜUHZILVER (Ovcr Peroxy-) en Peroxy-azijnzuurzilver (fic Verhandeling). 86.

zwiERS (ii. J ). liet Sirius-stelsel naar de nieuwste waarnemingen. II.
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